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انواع  یبرا یابیشتتتتده ماز با ا  یخاص طراح یاستتتتترات  کی یغاتیتبل یها نیکمپ

ستتتا مانشتتتا   ا  یستتتورآو  نیبرند و همچن یخواهند آگاه یاستتته که م یمشتتتا ل

 شیمطلوب ا  جمله افزا جیبه نتا یابیرستتتتت یبرا یغاتیتبل نیرهند. کمپ شیافزا

 سانه  قیخاص، ا  طر با ا  کیفروش و بابور ا تباطات ر   شیا  برند، افزا یآگاه

 شور. یمختلف انجام م یها

 

 نیموفق چگونه تدو یغاتیتبل یها نیکمپ

 یاسترات  کی جاریشوند؟)ا یو اجرا م

 موثر( یغاتیتبل

 تیز تحریریه اقیانوس آبی
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اسه.  غیتبل کی جاریا یبه معنا یغاتیتبل نیکنند کمپ یفکر م نا یا  کا آفر یا یبس

 ا بدستتتته  جهینت نیباتر غاتیر  تبل نکهیا یکنند. برا یآناا اشتتتتتباه م که،یر حال

 .دیعمل کن افتهیماز اسه که ا  هما  ابتدا کامال سا ما   ا یبس د،یآو 

 

س یبرخ یآمو ش یمحتوا نیا ر   ی ا به همراه نکات یغاتیتبل نیکمپ یا  اصول اسا

 نیآنال یغاتیتبل یها نیکمپ یستتتتا  نهیو با هیری، مد جاریکمک به شتتتتما ر  ا یبرا

 گرفه. دیخواه اریموثر 

 

 یغاتیتبل نیکمپ هیاهم

، ستترنه ها و کا برا   ا یبه مشتتتر یابیرستتت ی اه برا نیباتر یغاتیتبل یها نیکمپ

باشتتتند که  یرهنده با  رییتوانند حرکه تغ یستتتا ما  شتتتما هستتتتند. آناا م یبرا

رهد  یکند. به شتتما امکا  م یم نی ا تضتتم یمالافرار احت ای ا یجلستتات با مشتتتر

 .دیبرند خور  ا ا تقا ره یو آگاه دیره حیمحصوالت خور  ا توض ایخدمات 

 

و  ندیفرآ چیا  شتتما بخرر و ه دیبخواه یاگر صتترفا ا  مشتتتر یغاتیتبل نیکمپ بدو 

اسه که  نیمثل ا د،یبا کسب وکا تا  نداشته باش یمشتر ییآشنا یبرا یبرنامه ا

 .دیاال  ر و کن نیو هم دیاال  بکا  نیهم دیبخواه

باشتتد که  اریبا ا    یاستته که آنقد  تقاضتتا یتناا  مان یغاتیتبل نیبه کمپ ا ین عدم

خور  ا  د،یانجام راره ا یغاتیمحصول شما صف بکشند. پس اگر تبل یبرا ا یمشتر

صف نکش یبرا ا یاما مشتر دیکرره ا یمعرف یا  طرق مختلف به مشتر  دند،یشما 

 .دیرا  ا ین یغاتیتبل نیمطمئنا به کمپ
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 یعال یغاتیتبل نیکمپ کی یدیکل مراحل

 :یغاتیتبل نیکمپ یهدف برا کی نییتع -۱

. به طو  دی ا انتخاب کن دیکن غیتبل شیبرا دیخواه یکه م دآنچهیشتتتتروع با یبرا

هداف“به  یمعمول ، وقت هدف م مررم فروش  ا شتتتتتری، ب زیکن یفکر م” ا  یجز 

بر آناا  دیوجور را ر که با یا یبس یغاتیاسه که اهداف تبل نیا هیرانند. اما واقع

 تمرکز کرر.

 

محصتتتوالت  غی، تبل دیجد یمشتتتتر دیتوا  به خر یاهداف م نیجمله متداول تر ا 

 نیکمپ کی دیتوان یم نیاشتتتا ه کرر. شتتتما همچن دیو عرضتتته محصتتتوالت جد یفعل

شده باشد. هدف  یا  برند طراح یسطح آگاه شیافزا یکه برا دیکن جاریا یغاتیتبل

 .دیآ  بپررا  ییشناسا هشما هر کدام که باشد ، ماز اسه که قبل ا  اقدام، ب

 

ستتا ما   یباتر استته ا  اهداف کل د؛یرا  یخور مشتتکل نیهدف کمپ نییر  تع اگر

 نیمربوط به کمپ انایخور شتتتتروع کرره تا با خرر کرر  آناا به اهداف کوچکتر که اح

س شوندیشما م شرکه یاهداف ری. موا ر  دیبر ستند که معموال   یها ا  آناا براه

 :کنندیاستفاره م یغاتیتبل نیکمپ کی ییبرپا

 

 قد تمند ا  برند یریتصو ساخه 

 رار  به گسترش با ا  و ساز آ  شتاب 

 دا یخر زیبر تصم یرگذا یتاث 
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 یمشتر یافتیا  ش ر  ا تقا 

 ابزا  ا تباطات ریا  فروش و سا یبانیپشت 

 ا یرار  مشتر آمو ش 

 برند ایمحصول  یآو اری 

  فروش ا  رسه  فته جبرا 

  یمحصوالت ر  انظا  عموم قرا رار 

 ی قابت هیموقع ا تقا 

 هدف 

 هدف خوب کی یها ی گی: ودیبخوان شتریب

 

 تا گه ما که ایبا ا  هدف  نییتع -۲

با مخاطبا  هدف شما مرتبط اسه. اگر با ا   ماًیمستق نیکمپ کی هیا  موفق یبخش

 ا یاهداف خور بستت یریتحقق و اندا ه گ د،یراشتتته باشتت یمخاطب مشتتخصتت ایهدف 

 نیکمپ  یاستتترات  قیکند ا  طر یبه شتتما کمک م رینکات   فیآستتا  تر استته. تعر

 ا ر  تا گه ما که خور  یرچگونه افرا دیخواه یکه م دیخور مشتتخک کن یغاتیتبل

 .دیقرا  ره

 

 الت،یتأهل، ستتطح تحصتت هیوضتتع ،یطبقه اجتماع ه،یچو   ستتن، جنستت ییها مالک

سرگرم سا یها همه م یعالقه ها، عارت ها و  شنا مخاطب مو ر  حیصح ییتوانند ر  

 باشند. دینظر شما مف

 

 یگوشه ا یابیبا ا  ای نگیما کت چی: ندیبخوان شتریب
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 یغاتیتبل نیمخاطبا  کمپ یبند زیتقس -۳

 زیمخاطبا   ا تقستتت دیبا د،یمشتتتخک کرر یکه مخاطبا  خور  ا به  وشتتتن یهنگام

و  دیبفروشتتتت دیخواه یکه م یخدمات ایآناا  ا بر استتتتاس محصتتتتوالت  د،یکن یبند

 .دیکن زیمختلف تقس یمختلف آناا  ا به گروه ها یتیاطالعات جمع

 

که چه  دیکن ییشناسا دیکن یو سع دیخور قرا  ره یاحتمال ا یمشتر ی ا به جا خور

 شور. یباعث عالقه آناا م یزیچ

 

 دیاسه؟ چگونه توجه آناا  ا جلب خواه دیآناا مف یبرا دیره یآنچه شما ا ائه م ایآ

شما مطلع هستند؟ آ ایآناا ا  ما ک  ایکرر؟ آ محصوالت  دیآناا قد ت خر ایمحصول 

 شده را ند؟ نییتع مهیخدمات شما  ا با ق /

 

 با ا  یبند بخش 

 هدف مخاطبا گروه  نییتع 

 گروه هدف مخاطبا  نییتع 

 سه؟یمخاطبا  من چ یعموم منافع 

 کنند؟یمطالعه م شتری ا ب یمنابع چه 

 کنند؟یتماشا م شتری ا ب یونیزیتلو یهابرنامه چه 

 گذ انند؟یوقه آ ار خور  ا چگونه م آناا 

 و  ستتبوکیف نستتتاگرام،یچه منظو  ا  ا یچقد  استته؟ و برا ما نیآنال مخاطب

 کنند؟یاستفاره م گریر یهاشبکه
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 ستند  یاجتماع یهاشبکه ریآناا ر گ ایآ ر   قهیصرفاً فقط آناا  ا چند رق ایه

 کنند؟ی و  مرو  م

 توجه مخاطبا  من  ا به خور جلب کند تواندیم یینوع محتوا چه 

 یمحتوا رهندیم حیترج ای رهندیپاسه م زیفروش مستق یهاامیآناا به پ ایآ 

 به رستشا  برسد؟ یگریر

 مشکالت آناا  ا حل کند؟ تواندیما م یما ک تجا  ایمحصول، خدمات  ایآ 

 نیبورجه کمپ نییتع -۴

ر   دیشتتده با نیتدو یها یهدف و استتترات  یتوجه به تعدار مخاطبا  و با ا  ها با

 .دیریال م  ا ر  نظر بگ ریتداب غاتیاختصاص رار  بورجه به تبل

 

 یغاتیتبل نیبورجه کمپ نیی: نحوه تعدیبخوان شتریب

 

 یغاتیتبل نیکمپ ی ما  برگزا  نییتع -۵

اثرگذا  هستند، مانند بورجه،  غاتیکرر  مدت  ما  تبل نییر  تع یاری  یرهایمتغ

 جاریاستتته که ا یزیهما  چ نیبا ا  هدف و تعدار مخاطبا . ا ،ینوع  ستتتانه انتخاب

 کند. یشما سخه م یاجرا  ا برا یبرا قیمدت  ما  رق کی

 

 غاتیبستتته به صتتنعه ، محل تبل یغاتیتبل نیکمپ کیبور   زیآم هی ما  موفق مدت

 ا  یهفته اتفاقات کی یها ، ر  ط نیاکثر کمپ یو بورجه شتتتتما متفاوت استتتته.  برا

هفته تالش  کیحداقل  دیاستته که شتتما با یبدا  معن نیکرر. ا دیمشتتاهده خواه

 .سهرو هفته ا غاتیتبل یبرا یشنااریاما  ما  پ دیکن
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ته فرصتتتته ره یغاتیتبل نیکمپ به قل رو هف حدا تا یکمپ ایآ دینیتا بب دیخور   ن

مثبه  یبا خو ر ها دیکند به تول یشتتروع م غیتبل کی یوقت ر؟یخ ایکا ستتا  استته 

 .دیآ   ا متوقف کن دیکه کا  نکند نبا یتا  مان گریر

 

 مناسب. یغاتیو انتخاب ابزا  تبل ییشناسا -۶

ها یغاتیتبل یها ابزا  نام  با  ها یکه  نه  ها ومیمد ،یغاتیتبل ی ستتتتا نال  کا  یها، 

صو ت آفال یشناخته م یغاتیتبل شما م نیهز آنال نیشوند، هز به   ندیآ یبه کمک 

 .دیببر شیخور  ا با استفاره ا  آناا پ یغاتیتبل نیتا کمپ

 

 ا  نیکمپ امیتواند به شما کمک کند پ یر  رسترس شماسه که م یدیمف یابزا ها

سان موجور  یغاتیتبل یکانال ها ایانواع ابزا   نیباتر دییای. بدیبه با ا  هدف خور بر

 :زی ا مرو  کن

 

 نیآفال غاتیتبل یابزا ها

صو یای: مشخصات و مزایعیو تو  یوا یر یآگا- ۱ معروف  یغیو آ م تبل ریکاال با ت

صو ت آگا ش یبه  صب م یشار  هیو یگاهاایجا ای وا یده و بر ر)تراکه(  چاپ   ین

 گررر.
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ست- ۲ س هیها و اطالع ی: آگایپ شان یپسه برا لهیها به و شخاص که قبال ن آناا  یا

 شور. یشده ا سال م ارراشهی

 

بصو ت  یو ق کا ذ چند لت کیکاال ر   یاای گیبروشو  و کاتالوگ: مشخصات و و- ۳

شان یضرو  حاتیشور که اکثرا همراه با عکس، توض یجزوه چاپ م مرکز  یها یو ن

 باشد. یفروش و خدمات پس ا  فروش م

 

عات: ر ج آگا- ۴ عات  ا یمطبو ها جیر  مطبو مه  نا تداول استتتته  و   ریکث یو م

 را ند. یتر عیوس یغاتیاالنتشا  برر تبل

 

و  یمتن آگا ور،شتتتیاستتتتفاره م ویجلستتته توجه مررم و کاال ا   ار ی: براوی ار- ۵

استتته که  یهمراه آ  و  ما  پخش نکات کیپخش کننده و نوع مو  یصتتتدا هیفیک

 محاسبه و ر  نظر گرفته شور. دیبا ییوی ار امیپ یاثربخش یبرا

 

 و یزیاستتته  ما  ر  تلو یغاتیمعتبر و جالب تبل ا یبستتت لهیوستتت کی: و یزیتلو- ۶

و  زیتنظ ستتتهیبا یندا ند م اجیوقه احت هیا  چند ثان شیها ب یمحدور استتته آگا

و اثر گذا  صتتو ت  ،ی،علمییحرفه ا ا یبستت ییا هیچند ثان یغاتیتبل ز یت کی نیتدو

 راشته باشد. یحداکثر یریپذ ریکه بتواند تاث رریپذ

 

کوتاه ا  پرره  یغاتیتبل یز هایت یاصتتل لزیا  شتتروع ف شیپ نمای: ر  ستتنمایستت- ۷

 را ر. یژ ف و موثر یرگذا یتاث نمایس
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 یر  کا ذ ریهمراه با تصتتو یآگا کی یو شتتعا  محو  یپوستتتر: معموالً عنوا  کل- ۸

مخاطبا   یبر  و یمناستتتتب یگذا  ریشتتتتور که تاث یم هیمتنوع تا یمر وب و ابعار

 ر  حال گذ  را ر. ای ستایا

 

 نیآنال غاتیتبل یابزا ها

 :یو پول کیبه صو ت ا گان یاجتماع یر  شبکه ها غاتیتبل

امکا   نیبه شتتما ا یاجتماع یر  شتتبکه ها غاتیتبل داستته،یه ا  نامش پک همانطو 

 .دیکن جاریا غاتیکه مخاطبا  شما هستند تبل یاجتماع یرهد که ر  شبکه ها ی ا م

به  یرهد به  احت یاسه که به شما امکا  م یخط ا تباط کیبا  کرر   یبه معنا نیا

تواند به  یهز م یاجتماع یر   سانه ها غاتی. تبلدیکن دایپ یمخاطبا  خور رسترس

 .یهز به صو ت پرراخت رریصو ت پذ یعیو طب کیصو ت ا گان

 

 :لیمیا قیا  طر یابیبا ا 

تواند مو ر توجه  یاستتته که م غاتیتبل یبرا یگری وش ر لیمیا قیا  طر یابیبا ا 

)که  دیجد ا اتیبه رسه آو ر  امت یا  آ  برا دیتوان یشما باشد. اگرچه م نیکمپ

اما استتتفاره ا   د،یبالقوه شتتور( استتتفاره کن یانیتواند منجر به مشتتتر یم جهیر  نت

فارا “ تا ”یفرمول و ند. آ یم جاریا ینباو نکرر جیآ  ن  کی دیخر دیران یم ایک

 مو ر فعال خور اسه؟ کیفقط  یبرابر گرانتر ا  نگادا  ۷ دیجد دا یخر
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 ا یمشتر یوفارا  شیحفظ و افزا ی وش برا ۱۳: دیبخوان شتریب

 

 :ییمحتوا یابیبا ا 

 ی اه ییمحتوا یابیبا ا  ،ییدئویو یابیما ک را  و با ا  یمحتوا هیبه لطف محبوب 

محتوا ر   یابیبا ا  نکهیحال ، ر  مو ر ا نیاستتتته. با ا تالیجیر غاتیتبل یبرا یعال

محتوا ،  یابیوجور را ر. به گفته موستتتتستتتته با ا  یستتتترر گم یکم ستتتته،یواقع چ

و  جاریاستتتته که متمرکز بر ا کیاستتتتترات  یابیبا ا  کرری و کیمحتوا  یابیبا ا “

جذب و حفظ مخاطب استتتته و ر   یا  شتتتتمند، مرتبط و ستتتتا گا  برا یمحتوا عیتو 

تواند  یمحتوا نم ن،یکستتتتب و کا  بنابرا یآ  و باالبرر  ستتتتور آو  لیتبد ه،یناا

،  دی، اطالعات جد یا  ش )مانند سرگرم دیبا نیباشد. شما همچن یغاتیمنحصرا تبل

ضافه کن زی(  ا نرهی  و غاتیتبل ش نی. عالوه بر ادیبه آ  ا شته با که  دی، به خاطر را

ستتتترنه ،  دی، تول کیتراف دیمحتوا چاا  مرحله وجور را ر: تول یابیبا ا  یر  اجرا

 .یبه مشتر لیپرو ش سرنه ها و تبد

 

 : SEM ایموتو  جستجو   قیا  طر یابیبا ا 

اسه که ر   یغاتیشامل تبل غاتیتبل نیجستجو اسه. ا یر  موتو ها یپول غاتیتبل

آ  توسط مدل پرراخه به  نهیشور و هز یراره م شیموتو  جستجو نما یشبکه ها

 هیموقع هیتقو یبرا ی وش عال کی SEMشور.  ی( پرراخه مPPC) کیهر کل یا ا

تواند  ی، م یاجتماع یها انهر   س غاتیجستجو اسه و مانند تبل یشما ر  موتو ها

 شور. یبند زیهدفمند و تقس ا یبس

 

 هماهنگ با برند یو طراح امیپ -۷
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 ایاگر هر محصتتول  یاستته. حت یموضتتوع استتاستت کی زین یغاتیتبل نیکمپ کی امیپ

 یستتتاختا  یرا ا شتتتهیهم دیمتفاوت باشتتتد، با یو هر استتتترات  غیخدمه مو ر تبل

 دیبا امیواضتتح ، موجز،  وا  و  هماهنگ با برند باشتتد. پ افته،یمنستتجز، ستتا ما  

شد )برا شما  ا خسته نکند(.  نکهیا یمختصر با کا   نیا زیکن یم هیتوص مامخاطب 

 .دیمتن بسپا  سندگا ینو ای ا به متخصصا  باتجربه 

 

 ابط  یطراح دیجلب مخاطبا  خور با یماز استتتته. برا امیبه هما  اندا ه پ یطراح

 قیو ستتتپس ا  طر د ی. ابتدا آناا  ا با ردیری ا ر  نظر بگ یو تجربه مشتتتتر یکا بر

 .دی، آناا  ا خوشحال کن دییبه آناا بگو دیکه با یگریر زیهر چ

 

 نیکمپ یو بر س لیو تحل نگیتو یمان -۸

. چه ر   ما  اجرا رریقرا  گ یو بر س لیمو ر تحل دیهموا ه با یغاتیتبل نیکمپ کی

 یماز م یها هیا  فعال یکی نگیتو ی ستتتتد مان یم ا یبه پا نیکمپکه  یچه ر   مان

ها نیکمپ یابی ر یبرا تالیجیر یغاتیتبل یها نیکمپ یباشتتتتد. ر  برگزا   یابزا  

 دینکن یابیخور  ا  ر جیسا ر. اگر نتا یم حه ا  ا نگیتو یوجور را ر که مان یاری 

 کی. ر  دیکن شتتتترفهیپ دیتوان ی ور و نم یم شیخوب پ یزیچه چ دیران ی، نم

ا   ریناپذ ییجدا یبخشتتتت دیبا  یعملکرر یو شتتتتاخک ها ا های، مع یغاتیتبل نیکمپ

اا  اه برا لی ا تشتتتتک ندیفرآ ندا ه گ یابی ر نیکمپ نیر ک ا یرهند. تن  یریو ا

 و راره ها اسه. ا هایمع
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 یبستتتگ نیکرر به ا دیخواه یکه  مشتتاهده و بر ستت نیکمپ یعملکرر یها شتتاخک

 ا انتخاب کرره  ییو چه کانال ها دیکن ی ا اجرا م یغاتیتبل نیرا ر که چه نوع کمپ

 .دیا

 

ها وسوسه  شیو نما کیشده، نرخ کل جاریا کیمانند تراف ا هایتمرکز بر مع نیهمچن

 آو ره شده اسه. نیمشاهده ر  هر نوع کمپ یبرا ییا هایمع نجایاسه.ر  ا زیانگ

 

و ر صتتتد با شتتتد   کیهموا ه به نرخ کل دیبا لیمیا قیا  طر یابیبا ا  یبرگزا  ر 

 .دیها توجه کن لیمیا

 

 نهیل،هزینرخ تبد ک،یچو  نرخ کل یبه موا ر دیبا یاجتماع ی ستتتانه ها غاتیتبل ر 

ها، نظرات، تعدار فالوو  ها و  یها، اشتراک گذا  کیال ل،یهر تبد نهیهز ک،یهر کل

 .دیریبگ نظر ر   ا. …

 

به شاخک  دیجستجو )سئو( با یموتو  ها یبرا یسا  نهیو با ییمحتوا یابیبا ا  ر 

 …و  لینرخ پرش ا  صفحه،  ما  ماند  ر  صفحه، نرخ تبد ک،یچو  : نرخ کل ییها

 .دیکن یبر س  ا

 

 رییها تغ ا یشتتاخک  و مع نیتواند ا یم دیکن یکه برگزا  م ینیبه نوع کمپ یبستتتگ

خور  ا به طو   نیتواند به شتتتتما کمک کند تا کمپ یماعدار  نیکند، اما مراقبه ا  ا

 .دیا  نحوه بابور راشته باش یو ر ک باتر دیکن یابیا   قیرق
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 نیکمپ هیموفق یریاندا ه گ یا هایمع

فروش و  شیستتتفا ش، پ شیپ زا ی: مدیخدمات جد ایمحصتتتول  غیتبل یبرا .1

 فروش

 ها و اشا ه مطبوعاتکامنه الت،یا  برند: تما یآگاه شیافزا یبرا .2

 تعامالت زا یها و ممحتوا: کامنه ای یبا خو ر ا  مشتر یآو جمع یبرا .3

 فروش زا یر آمد: م دیتول یبرا .4

 آناا با شما یتعامالت اجتماع زا یمشا که کا برا : م هیتقو یبرا .5

نه ط،یفروش بل زا ی: مندهیر  آ داری و کی غیتبل یبرا .6 کام ها ر     و و 

 یاجتماع یهاشبکه
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