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اجتماع ُگنگ؛
فرصت بازاریابی در آینده

امــروزه نحــوه تعامــل مــردم بــا یکدیگر تغییــر کــرده و تلفن های همــراه به بخشــی جدایی ناپذیــر از وجــود مصرف کنندگان 
تبدیــل شــده  اســت. تعامــات دیجیتالــی مــا بــا افزایــش دسترســی بــه ارتباطــات و اپلیکیشــن های اجتماعــی، بــه زندگــی، کار و 
ارتباطــات روزمــره  مــا پیونــد خــورده اســت. مصرف کننــدگان بــا اســتفاده از فضــای مجــازی، نگرانی هایشــان را بیــان می کننــد، 
بازخوردهــای ســازنده می دهنــد، گــروه تشــکیل می دهنــد و افــکار عمومــی در مــورد برندهــا و کســب وکارها را تغییــر می دهنــد. 
بنابرایــن، شــبکه های اجتماعــی عمومــی ماننــد فیس بــوک، توییتــر و لینکدیــن بــه منبــع اصلــی آنالیــز رســانه های اجتماعــی 

تبدیــل شــده  اند.

برگرفته از:

※ 1151 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه
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بــا این وجــود، بخــش روبه رشــدی هــم وجــود دارد کــه بــرای برقرارکننــدگان ارتبــاط و بازاریابــان متخصــص، قابــل تشــخیص 
نیســت و آن حــوزه پنهــاِن اجتمــاع ُگنــگ )Dark Social( نامیــده می شــود. ایــن حــوزه بــرای برندهــا حائــز اهمیــت اســت؛ 

چراکــه همچنــان ناشــناخته باقــی مانــده اســت.

اجتماع ُگنگ چیست؟
پدیــده اجتمــاع ُگنــگ را می تــوان بــه تعبیــری اشــتراک گذاری »نامعلــوم« دانســت کــه در شــبکه های پیام رســانی ماننــد 
ایمیــل و پیــام متنــی اتفــاق می افتــد. وجــه اشــتراک چنیــن تعاماتــی در پلتفرم هــای مختلــف این اســت کــه داده هــا رمزگذاری 
شــده و ایمــن هســتند. بااین حــال، بهتــر اســت بــه ایــن مجموعــه مخفــی توجــه بیشــتری شــود، چــرا کــه مصرف کننــدگان، 
به ویــژه جوانــان ســاعات زیــادی را بــا تعامــل در تلفــن همــراه گذرانــده و اطاعــات و نظراتشــان را در شــبکه های اجتمــاع گنــگ 

بــه اشــتراک می گذارنــد.

مؤسســه تحقیقاتــی گلوبــال ایندکــس طــی پژوهشــی نشــان داد کــه بیشــتر کاربــران اینترنــت )84 درصــد(، اطالعــات 
ــس اپ و  ــت، وات ــوک، وی چ ــد فیس ب ــی مانن ــان های خصوص ــد و از پیام رس ــتراک می گذارن ــه اش ــن ب ــورت آنالی ــود را به ص خ
تلگــرام اســتفاده بیشــتری می کننــد. روی هم رفتــه، تنهــا ایــن چهــار پیام رســان خصوصــی نزدیــک بــه 5 میلیــارد کاربــر فعــال 

دارنــد.

ازایــن رو، ضــروری اســت کــه کســب وکارها و برندهایشــان، پروفایل هــای خــود را مدیریــت کننــد. ایــن موضــوع بســیار 
حیاتــی اســت، چــون دسترســی بــه اجتمــاع گنــگ محــدود اســت و تنهــا با تعریــف بی نقــص از برنــد می تــوان از ایــن محدودیت 

عبــور کــرد و پیام هایــی از روی آگاهــی در اجتمــاع گنــگ فرســتاد.
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کاربران در اینترنت، چه چیزهایی به اشتراک می گذارند؟
ــدگان  ــره مصرف کنن ــت روزم ــی از فعالی ــه بخش ــاً ب ــی، ذات ــان های خصوص ــات در پیام رس ــتراک گذاری اطاع ــروزه اش ام
تبدیــل شــده و بــا نفــوذ تلفن هــای همــراه در بازارهــای جدیــد، ایــن امــر   افزایــش یافتــه اســت. کاربــران اینترنــت هرگونــه 
اطالعاتــی از توصیــف دکوراســیون کافــه ای شــیک گرفتــه تــا آخریــن خبرهــا دربــاره سیاســت دولــت را بــا یکدیگــر به اشــتراک 

می گذارنــد. 

ایــن مطالعــه نشــان داد کــه کاربــران بــه غیــر از عکس هــای شــخصی و میــم، بــه  میــزان زیــادی پیوندهــای آدرس اینترنتی 
ــود،  ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــه ب ــری ک ــخصِی دیگ ــوارد ش ــد. م ــال می کنن ــود ارس ــخصی خ ــان های ش )URL( را در پیام رس
ــاط از  ــدگان ارتب ــت. برقرارکنن ــاگ اس ــری و وب ــای خب ــوالت، گزارش ه ــای محص ــازی، عکس ه ــای مج ــت های فض ــامل پس ش
طریــق جســتجوی Meltwater، متوجــه می شــوند کــه مصرف کننــدگان بــه چــه چیزهایــی عاقــه دارنــد تــا بتواننــد آن را بیشــتر 

ــد. ــه اشــتراک بگذارن در پیام رسان هایشــان ب

ــد، بســیار مهــم و حیاتــی اســت؛ زیــرا بــه موضوعاتــی  نــوع مطالبــی کــه برندهــا و کســب وکارها بــه اشــتراک می گذارن
تبدیــل می شــود کــه مــردم راجــع بــه یــک برنــد می گوینــد. برندهــا عاقــه ندارنــد در همــان ابتــدای کار بــا تصویــر بــدی در اذهــان 

جــا بیفتنــد و ایــن وضعیــت بــر برندشــان تأثیــر بگــذارد.

نقش اجتماع ُگنگ در زندگی ما
ــرای زندگــی اجتماعــی و حرفــه خــود اســتفاده می کنیــم. از  بیشــتر مــا، از اجتمــاع گنــگ و پیام رســان های خصوصــی ب
ــاط  ــا ارتب ــه ی ــا دوســتان و همکارانمــان تمــاس گرفت ــدار شــدن، ب ــق پیام رســان ها در شــبکه های مجــازی، به محــض بی طری
ــم.  ــوع ســبک زندگــی رفته ای ــن ن ــه ســمت ای ــد -19، بیشــتر ب ــری بیمــاری کووی ــا همه گی ــراً ب ــم. اخی ــرار می کنی ویدیویــی برق
مســتند »دوراهــی اجتماعــی« محصــول نتفلیکــس، بــه صــورت خاصــه مــا را در مخمصــه رســانه های اجتماعی و شــرکت های 
وابســته بــه آن بــه تصویــر می کشــد؛ پلتفرم هایــی کــه باعــث مجــازی شــدن ارتبــاط مــا شــده و مــا را وادار کــرده تــا هرچــه 

بیشــتر بــه آن تکیــه کنیــم.
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اخیــراً غــول رســانه های اجتماعــی، داده هــای واتــس اپ را بــا دیگــر برنامه هــای خــود ادغــام کــرده اســت. ایــن عمــل، بــه 
ــران پیام رســان خصوصــی واتــس اپ دسترســی داشــته  ــا بــدون محدودیــت بــه داده هــای کارب فیس بــوک امــکان می دهــد ت
باشــد. چنیــن گفتگوهایــی بــه طــور نامحــدود بــه کســب وکارها کمــک می کنــد تــا اقداماتشــان بــرای کســب درآمــد از تبلیغــات 

محصوالتشــان افزایــش یافتــه و ایــن موضــوع درعین حــال اســتراتژی های تجــاری آنهــا را نیــز ســاده می کنــد. 

واتــس اپ از طریــق اجتمــاع ُگنــگ، عملیــات به روزرســانی را بــرای یکپارچه ســازی داده هــا بــا فیس بــوک آغــاز کــرده اســت. 
ایــن یکپارچه ســازی چشــم اندازی بــه برنامه هــای ایــن شــرکت می دهــد تــا از داده هــای کاربــران واتــس اپ بــرای بهینه ســازی 
اســتراتژی های بازاریابــی محصــوالت خــود اســتفاده کننــد. برندهــا همچنیــن بــا اســتفاده از ایــن اقــدامِ فیس بــوک، می تواننــد 

اســتراتژی های خــود را تنظیــم و از آن در بــازار اجتمــاع ُگنــگ اســتفاده کننــد. 

افــراد، بیشــتر فیس بــوک را منبــع خبــری خــود می داننــد. هرچــه افــراد بیشــتری در فیس بــوک فعال باشــند، برندهایشــان 
از پوشــش بهتــری برخــوردار و اســتراتژی های بازاریابی شــان نیــز اصــاح می شــود تــا مصرف کننــده بیشــتری داشــته باشــند.



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

شماره یک |  خرداد ماه    1401    |   14بولتن تحلیلی - آموزشی مکث

چرا باید به اجتماع ُگنگ اهمیت بدهیم؟
هرگونــه شــبکه ارتباطــی دارای اهمیــت منحصــر بــه خــود اســت. ارتبــاط گیرنــدگان دائمــاً در حــال یافتــن راه هــای جدیــدی 
بــرای نزدیــک شــدن بــه مخاطبــان خــود هســتند. وقتــی عایــق مصرف کننــده تغییــر کنــد، برقرارکننــدگان ارتبــاط بایــد منشــأ 
ایــن مشــکل را پیــدا کننــد. در اجتمــاع گنــگ شــیوه های مختلفــی وجــود دارد کــه در نحــوه گفت وگــو و تبــادل اطاعــات افــراد 

مشــهود اســت:

1. پاسخ سریع
بــا ماهیــت تقریبــاً لحظــه ای رســانه های اجتماعــی، مصرف کننــدگان اصــوالً انتظــار دارنــد کــه بــا برندهــا »گفتگــو« کننــد. 

اگــر مقــدور نباشــد، توجه شــان بــه گزینه هــای دیگــری جلــب می شــود.

2. ماهیت فراگیر شدن محتوا
پلتفرم هــای مختلفــی بــرای حضــور افــراد در اجتمــاع گنــگ وجــود دارد. امــروزه ســرعت فراگیــر شــدن محتــوا بســیار بــاال 

رفتــه و ارتبــاط گیرنــدگان بایــد بــرای هــر شــرایطی آمــاده باشــند.

3. توسعه تبلیغات دهان به دهان
ماهیــت طبیعــی گفت وگــو و اعتمــاد ایجــاد شــده بیــن افــراد، نقــش کلیــدی ایفــا می کنــد. بــا اجتمــاع گنــگ، چنیــن 

ــرد. ــه هــم، ســرعت می گی ــک ب ــی از طریــق دورهمی هــای اجتماعــی نزدی مســیر اطاعات

4. شایعه ها و اطالعات غلط
انگیــزه نصــف و نیمــه گفتــن حقیقــت، ناشــناس بــودن اســت. برخــی از کانال هــای اجتمــاع گنــگ به صــورت ناشــناس 
فعالیــت می کننــد و ســهام داران مختلــف از ایــن روش در برابــر مخاطبــان خــود اســتفاده کــرده تــا پیام رســان خــود را ارتقــاء 

دهنــد. 
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5. سکوت اکثریت مردم
بدیهــی اســت کــه مــردم دوســت دارنــد نظــرات خــود را به صــورت خصوصــی بیــان کننــد تــا اینکــه در حوزه هــای عمومــی 
ــل  ــه عرصــه ای اجتماعــی تبدی ــگ ب ــه اجتمــاع گن ــی اســت ک ــد. اینجــا مکان ــوک شــکایات خــود را مطــرح کنن ــد فیس ب مانن

ــا نظــرات و روایــات برندهــا را ارائــه کنــد. می شــود ت
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قدم بعدی
اکنــون بســیاری از برندهــا و کســب وکارها بــرای تقویــت حضــور خــود در شــبکه های 
اجتماعــی، قــدم بلندتــری برداشــته اند. در حــال حاضــر خدمــات مشــتری، تجــارت الکترونیــک و 
کمپین هــای بازاریابــی، جزئــی از مجموعــه رســانه های اجتماعــی هســتند کــه برقرارکننــدگان ارتباط 

ــد.  ــه کار می گیرن ــان، آن هــا را ب ــا مخاطب ــرای مــراودات خــود ب ب

پــس برقرارکننــدگان ارتبــاط در مرحلــه بعــدی چــه کاری بــا اجتمــاع ُگنــگ می تواننــد انجــام 
ــانه ای و  ــش رس ــن پوش ــی بی ــد ذات ــاره پیون ــود درب ــهام داران خ ــا س ــد ب ــا بای ــد؟ اوالً، آنه دهن
رســانه های اجتماعــی گفتگــو کننــد. ســهام داران بایــد بداننــد کــه نیــاز اســت مخاطبــان دسترســی 

کامــل و باالتریــن حــد ممکــن بــه برنــد را داشــته باشــند. 

ــا  ــد ت ــال کنن ــی را دنب ــی و اجتماع ــای عموم ــد کانال ه ــاط بای ــدگان ارتب ــن برقرارکنن همچنی
ــد را پیش بینــی کننــد. ابزارهایــی  دیــدگاه خــاص مخاطبــان خــود و احســاس آن هــا در مــورد برن
ماننــد Meltwater’s Analyze بــه متخصصــان ارتبــاط کمــک می کنــد تــا ایــن اطاعــات محرمانــه 

ــد.  را از کانال هــای اجتماعــی خــود اســتخراج کنن

امــروزه اجتمــاع ُگنــگ به ســرعت بــه روش ارتباطــی ای تبدیــل شــده کــه منتخــب بســیاری 
از افــراد اســت و برقرارکننــدگان ارتبــاط بایــد از روش هــا و کانال هــای جدیدتــری اســتفاده کننــد 
تــا ایــن فرصــت را از دســت ندهنــد. بــا درنظــر گرفتن ایــن موضــوع، آیــا برقرارکننــدگان ارتبــاط برای 

جــذب فرصت هــای بازاریابــی و مخاطبــان تــازه در اجتمــاع ُگنــگ توانمندتــر شــده اند؟
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اثر قطره ای در بازاریابی

بــه آخریــن خریــد بزرگــی کــه انجــام دادیــد، فکــر کنیــد. حــدس مــن ایــن اســت کــه شــما بافاصلــه پــس از پیــدا کــردن 
محصــول مــورد نظــر خــود، دکمــه خریــد را فشــار نداده ایــد. احتمــاالً قبــل از پرداخــت بانکــی، تحقیقــات خــود را انجــام داده و 
شــک و تردیدهایــی را تجربــه کرده ایــد. در اینجــا »انــدی کهــو« مدیــر بازاریابــی در اســتون جانکشــن، توضیــح می دهــد کــه 

چگونــه بــه مشــتریان کمــک کنیــد تــا بــر ایــن تردیدهــا غلبــه کننــد.

بــرای یــک مشــتری بالقــوه، طبیعــی نیســت کــه براســاس یــک تجربــه بازاریابــی بــه مشــتری دائمــی تبدیــل شــود. همانند 

برگرفته از:

※  600 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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اینکــه شــما تصــور کنیــد بعــد از یــک جلســه باشــگاه رفتــن تبدیــل بــه هالــک شــوید. بــه همیــن دلیــل مهــم اســت کــه هــر 
تاکتیکــی را در مجموعــه بازاریابــی خــود بگنجانیــد تــا مشــتری بالقــوه را تشــویق بــه خریــد کنیــد. دقیقــاً ایــن جایــی اســت کــه 

ــر قطــره ای وارد می شــود. اث

اثر قطره ای چگونه کار می کند؟
در بازاریابــی، اثــر قطــره ای بــه معنــای مواجهه هــای مکــرر و کوچــک بــا یــک محصــول یــا خدمــت اســت کــه بــه تدریــج 

و در طــول زمــان جمــع و منجــر بــه تغییــر نظــر و خریــد می شــود.

بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت در حیــن جســتجو در تبلیغــات رســانه های اجتماعــی بــا یــک آیتم )بخــش( روبه رو شــوید 
و فکــر کنیــد، »مــن می توانــم از آن، در پــروژه بعــدی خــود اســتفاده کنــم«، امــا فکــر شــما فراتــر از آن نمــی رود. ســپس، ممکــن 
اســت یــک ایمیــل بازاریابــی از همــان شــرکت دریافــت کنیــد و بــه یــاد بیاوریــد کــه بــه فکرتــان رســید آن محصــول می توانــد 

جالــب باشــد، ســپس دوبــاره آن را فرامــوش کنیــد!

در مرحلــه بعــد، ممکــن اســت بــا یــک فیلــم آموزشــی مواجــه شــوید کــه بــه ویژگی هــا و مزایــای محصــول، عمیق تــر 
می پــردازد. در یــک چشــم برهــم زدن، شــما خــود را در مرحلــه بعــد از قیــف خریــد می بینیــد )قیــف خریــد: شــکلی قیــف ماننــد 

از ســفر مشــتری اســت کــه فراینــد خریــد یــا فــروش را از آگاهــی تــا عمــل بــه تصویــر می کشــد.( 

ــه  ــود مطالع ــراه خ ــن هم ــول در تلف ــک محص ــای ی ــاره ویژگی ه ــی، درب ــبکه های اجتماع ــه در ش ــگام پرس ــپس، هن س
ــد. ــد می کن ــه خری ــما را وادار ب ــت ش ــد، در نهای ــن رون ــد و ای می کنی

در بیشــتر مواقــع، عاقــه نداشــتن بــه یــک محصــول یــا خدمــت نیســت کــه فــروش را تعییــن می کنــد. امــروزه مــردم 
زندگــی پرمشــغله ای دارنــد، بنابرایــن پشــتکار و یــادآوری بــه مشــتری می توانــد نکتــه کلیــدی فــروش باشــد. مشــتریان را ماننــد 
تویــوپ خمیردنــدان در نظــر بگیریــد. در اکثــر آن هــا تمایــل بــه خریــد وجــود دارد، امــا آن هــا نیــاز بــه فشــرده شــدن دارنــد تــا 

عملکــردی از خــود نشــان دهنــد!

اگــر تمــام روش هــای بازاریابــی خــود ماننــد روابط عمومــی، محتــوا، رســانه های اجتماعــی، بازاریابــی ایمیلــی، 
هدف گیــری مجــدد تبلیغــات، ویدیــو و غیــره را بــا هــم ترکیــب کنیــد، همــه ایــن قطره هــا در طــول زمــان جمــع و بــه یــک 

ــوند.  ــل می ش ــم تبدی ــه عظی ــا چال ــودال ی گ
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یک نفر به چند قطره نیاز دارد؟
همیشــه هــدف در بازاریابــی ایــن اســت کــه ســعی کنیــد بــا کمتریــن ارتبــاط ممکــن، فــرد را تبدیــل بــه مشــتری خــود 
کنیــد. ایــن کار را می تــوان بــا تولیــد محتــوای باکیفیــت بــرای هــر رســانه ای انجــام داد. امــا طــول فراینــد خریــد نیــز توســط فــرد 

یــا مشــتری و بــا ســناریوی خریــد او تعییــن می شــود.

بــرای مثــال، تعــداد تبلیغاتــی کــه یــک فــرد بــرای تبدیــل شــدن بــه مشــتری نیــاز دارد، می توانــد بــا هــدف عملکــردی یک 
محصــول تعییــن شــود. ایــن مســئله، شــبیه تفــاوت بیــن مدیــر تولیــد کارخانــه ای اســت کــه می خواهــد در مــدت پنــج ســال، 
10 درصــد رشــد کنــد. شــخصی کــه ماشــینش خــراب شــده خیلــی ســریع تر تبدیــل بــه مشــتری می شــود، زیــرا بــه آن نیــاز دارد و 
بــرای عملکــرد کســب و کار او ضــروری اســت. بــه طــور مشــابه، بدیهــی اســت کــه شــما بــرای خریــد یــک قایــق تفریحــی بــه زمان 

زیــادی بــرای تصمیــم نیــاز داریــد؛ مگــر اینکــه ایان ماســک باشــید.

مشارکت مجدد و پایداری
ــم  ــدا از ه ــا ج ــه چرخ دنده ه ــد. در حالی ک ــر کنی ــف فک ــای مختل ــا چرخ دنده ه ــین ب ــک ماش ــد ی ــی مانن ــه بازاریاب ب
هســتند، امــا همگــی مکمــل یکدیگرنــد تــا دســتگاه خــوب کار کنــد. یــک روش بازاریابی خاص ممکن اســت فروش مســتقیمی 

ایجــاد نکنــد، امــا بــدون شــک، مــواردی وجــود دارد کــه شــما نمی توانیــد آن هــا را اندازه گیــری کنیــد.
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افزایش هوش تجاری نسل چهارم 

در حــال حاضــر، علــم داده بــرای کســب و کارها یــک اصــل حیاتــی اســت. در چنــد ســال گذشــته، مــا شــاهد تحولــی بــزرگ 
ــا نســل  بــه ویــژه در فناوری هــای یادگیــری ماشــینی و داده هــای شــناختی بوده ایــم. ایــن یــک دنیــای کامــاً جدیــد اســت، ب
ــه  ــد را پذیرفت ــه و تحلیــل تجــاری کــه به طــور کامــل راه حل هایــی کــه داده هــای هوشــمند می دهن ــاوری تجزی ــدی از فن جدی
اســت. اکنــون زمــان آن فــرا رســیده تــا آنچــه کــه در آینــده انتظارمــان را می کشــد، بشناســیم و بفهمیــم چگونــه می توانیــم آن 

را در کســب وکارمان عملــی کنیــم تــا در رأس امــور قــرار بگیریــم. هــوش تجــاری دقیقــاً چنیــن چیــزی اســت.

برگرفته از:
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بــا یــک قــدم بــه عقــب متوجــه می شــوید کــه هــر نســل از هــوش تجــاری چــه چیــزی را روی میــز آورده و چگونــه BI 4.0 بســیار 
پیشــرفته تر، انعطاف پذیرتــر و پــر از گزینه هــا و راه حل هــای جدیــد اســت.

BI 1.0 هوش تجاری نسل اول
BI 1.0 عمدتــاً شــامل چارچــوب گیرنــده - ســرور داخلــی اســت کــه از آن بــرای تولیــد گزارش هــا توســط گروه هــای فنــاوری 
اطاعــات بــر اســاس نیازهــای تجــاری اســتفاده می شــد. در نســل دوم، کســب وکارها یــک گام بــه جلــو برداشــته و بــه فضــای ابــری 
مهاجــرت کردنــد؛ بنابرایــن بــا حجــم وســیعی از داده هــا شــروع بــه کار کــرده و همچنیــن بــه درک بهتــری از داده هــای بــزرگ و فوایــد 

آن دســت یافتنــد.

BI 3.0 هوش تجاری نسل سوم
ســپس نســل ســوم آمــد کــه داشــبوردهای بصــری و سلف ســرویس را بــه ارمغــان آورد. نســل ســوم قابلیــت نمایــش داده هــا 
ــه آن هــا در  ــه ب ــد ک ــرل داده هــای خــود را در دســت گیرن ــا کنت ــه کســب وکارها اجــازه داد ت ــرد و ب به صــورت هم زمــان را فراهــم ک
تصمیم گیــری فــوری کمــک می کــرد. رشــد کســب و کارهای ســیار )موبایلــی( و الگوهــای همــکاری نیــز  عملکــرد BI 3.0 را ســرعت 

بخشــیده اســت.

BI 4.0  هوش تجاری نسل چهارم
ــه آرامــی امــا  ــراع، ب ــه آخریــن اخت ــرای ارائ ــا وجــود تاش هــای بســیار ب ــه توســعه هســتیم، امــا ب ــوز در مراحــل اولی مــا هن
پیوســته وارد عصــر کســب وکار نســل چهــارم شــده ایم. BI 4.0 کــه توســط یادگیــری ماشــینی و اینترنــت اشــیاء هدایــت می شــود، 
ویژگی هــای تحلیلــی بســیار خیره کننــده ای ماننــد تجزیــه و تحلیــل پیش بینی کننــده و بی درنــگ داده هــا را بــه ارمغــان مــی آورد کــه 
ســطح بیشــتری از هــوش را در مــورد منابــع داده کســب وکار ممکــن می ســازد. کســب وکارها اکنــون تکامــل یافتــه  و بــه جــای کار بــر 

ــد. ــی از داده هــا کار می کنن ــا جریان روی پایگاه هــای داده، ب
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ــه  ــا هرگون ــه ســریعتر ب ــده، آمادگــی مقابل ــار آین ــر رفت ــی و نظــارت ب ــرای پیش بین ــه و تحلیــل داده هــا ب امــروزه مــرور و تجزی
اشــتباه و نیــز اجتنــاب از کیفیــت نامناســب را امکان پذیــر ســاخته اســت. بــا وجــود اهمیــت روزافــزون داده هــا و انــواع گزینه هــای 
ذخیره ســازی ابــری، درک نحــوه پــردازش آن هــا نیــز بســیار مهــم اســت. کســب وکارها بایــد بــرای ایجــاد درک هم زمــان، بیــن داده هــای 

مناســب و مــازاد، تمایــز قائــل شــوند کــه مطمئنــاً BI 4.0 می توانــد بــه کمــک آن هــا کمــک بیایــد.

یکــی دیگــر از جنبه هــای بســیار جالــب عصــر جدیــد و تکامل یافتــه، ظهــور محاســبات شــناختی اســت کــه شبیه ســازی مغــز 
انســان را در یــک مــدل کامپیوتــری ممکــن می ســازد.
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پیاده ســازی هــوش تجــاری در یــک کســب وکار ممکــن اســت ســرمایه گذاری پرهزینــه ای بــه دنبــال داشــته باشــد، امــا نتیجــه 
ــم و ســودآورترین  ــه دســت آوری ــری از کل فرایندهــا ب ــا درک بهت ــادر می ســازد ت ــا را ق ــن راه حل هــای هوشــمند م باارزشــی دارد. ای
فرصت هــا را شناســایی کنیــم و در نتیجــه تاش هــای بازاریابــی، هزینه هــای عملیاتــی و بســیاری مــوارد دیگــر را کاهــش دهیــم.

زمــان و نحــوه کار مــا در حــال تغییــر اســت. اســتفاده از نــرم افــزار BI 4.0 بــدون شــک کاری انقالبــی اســت و یــک مزیــت 
ــازار  ــازار بــه ارمغــان مــی آورد. ســازمان ها در ســطح جهانــی آن را پذیرفته انــد و در راه تبدیــل شــدن بــه رهبــران ب اســتراتژیک در ب
هســتند و مــا می توانیــم در ســال های آینــده انتظــار پیشــرفت های بیشــتر در فناوری هــای جدیــد داشــته باشــیم. منصفانــه اســت 

اگــر بگوییــم مــا وارد عصــر دیجیتــال شــده ایم و مطمئنــاً بهتریــن هــوش تجــاری پیــش روی ماســت. 
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4 قدم تا روابط عمومی 
موفقیت آمیز در سال 2022

ــا  ــد ت ــی خــود انجــام می دهی ــه شــما در فعالیت هــای بازاریاب روابط عمومــی یکپارچــه، مجموعــه کارهایــی اســت ک
تأثیرگــذاری بیشــتری ایجــاد کنیــد. ایــن رویکــرد، میــزان دسترســی شــما را افزایــش داده و ســطح ارتبــاط بــا مخاطبانتــان 
را بــاال می بــرد. بــر کســی پوشــیده نیســت کــه دســتیابی بــه ســهامداران کلیــدی از طریــق کانال هــای ارتباطــی متعــدد در 
دنیــای دیجیتــال امــروز، امــری ضــروری اســت. در ایــن دنیــای جدیــد، حوزه هــای روابط عمومــی و بازاریابــی، بــه ســرعت در 
حــال تحــول هســتند و نیــاز اســت بخش هایــی کــه زمانــی جداگانــه فعالیــت می کردنــد، بــا هــم همــکاری داشــته باشــند. 

ــادی در مــورد ارزش کمپین هــای یکپارچــه بازاریابــی و روابط عمومــی وجــود دارد، امــا در  باوجــود اینکــه اطاعــات زی

برگرفته از:
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ــک رابطــه  ــدای ی ــب تیم هــا در همــان ابت ــن، اغل ــادی در دســت نیســت. بنابرای ــات، اطاعــات زی مــورد چگونگــی شــروع عملی
ــوند. ــردرگم می ش ــترک س مش

1. تعیین اهداف استراتژیک
معمــوالً شــما زمانــی راهــی ســفر می شــوید کــه از قبــل بدانیــد بــه کجــا می خواهیــد برویــد. ایــن اولیــن قانــون بازاریابــی 
و روابط عمومــی از آنچــه می خواهیــد بــه دســت آوریــد، اســت کــه شــامل توســعه برنــد، موقعیــت شــرکت در بــازار و افزایــش 
ــد کــه چــه  ــد تعییــن کنی ــر می توانی ــه اهــداف روشــنی می رســید و بهت ــا هدف گــذاری، ب ــد وب ســایت می باشــد. شــما ب بازدی

کاری الزم اســت انجــام شــود.

2. ایجاد محتوای منسجم
بســیار مهــم اســت کــه مطمئــن شــوید پیام هــای روابط عمومــی شــما متناســب بــا خواســته های مشــتری در هــر مرحلــه 
از ســفر، منســجم و شــفاف تنظیــم شــده اســت. در دنیایــی کــه توســط خریــدار هدایــت می شــود، محتــوا حــرف اول را می زنــد. 
شــما بایــد مشــتریان مناســب خــود را جــذب کــرده و آنهــا را در هــر مرحلــه از چرخــه فــروش هدایــت کنیــد؛ زیــرا تولیــد یــک 
محتــوای عالــی و قــرار دادن آن پیــش چشــم خریــداران، تصادفــی اتفــاق نمی افتــد. یــک اســتراتژی محتوایــی خــوب، نیازمنــد 

تحقیــق و تخصــص اســت.

3. رعایت اصول کار
بعــد از قــرار دادن اهــداف و پیام هــای خــود در یــک راســتا، وقــت آن اســت کــه اقدامــات قابــل اجــرا را برنامه ریــزی کنیــد. 
ــد. موفق تریــن  ــرای گفتــن روایت هــای خــود از آن هــا اســتفاده کنی ــد ب مهم تریــن بخــش، پلتفرم هایــی اســت کــه قصــد داری
ــد. ایــن  ــی، تجــاری، مالکیتــی و اجتماعــی )PESO( را مدنظــر قــرار می دهن کمپین هــای یکپارچــه، ترکیبــی از شــبکه های پول
بــه معنــای آن اســت کــه شــما از تبلیغــات، شــبکه های وب و رســانه های اجتماعــی بــرای بــاال بــردن افزایــش بازدیــد پیام هــا 

اســتفاده کــرده و بــا مخاطبــان خــود در هــر لحظــه در ارتبــاط هســتید.   
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4. سنجیدن اولویت های کار
برنامــه منســجم شــما بایــد بــر اســاس معیارهــا و اهــداف خاصــی ســنجیده شــود. در ایــن صــورت یــاد می گیریــد چــه 
چیــزی را می خواهیــد تغییــر دهیــد و چگونــه می توانیــد مخاطبــان خــود را بــه طــور مؤثرتــری هــدف قــرار داده تــا بــه موفقیــت 
دســت یابیــد. ســنجش بــه معنــای آن اســت کــه می توانیــد بودجه هــا را تقویــت کــرده و ارزش خــود را بــه کســانی کــه اهمیــت 
ــم  ــت تصمی ــه در نهای ــرادی هســتند ک ــد. این هــا اف ــره، نشــان دهی ــأت مدی ــا اعضــای هی ــد مشــتریان ی ــد مانن بیشــتری دارن

ــا خیــر. ــاز اســت ی ــا بازاریابــی و روابط عمومــی نی ــد آی می گیرن

یکپارچه سازی روابط عمومی و بازاریابی 
یــک اســتراتژی یکپارچــه روابط عمومــی و بازاریابــی موفــق دیگــر یــک گزینــه انتخابــی نیســت، بلکــه یــک الــزام بــرای کســانی 

اســت کــه می خواهنــد ســال ها در بــازار رقابتــی باقــی بماننــد.
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  رسانه های اجتماعی در 
دورنمای روابط عمومی 
نوین امروز

طــی چنــد ســال اخیــر، رســانه های اجتماعــی، دورنمــای روابط عمومــی نویــن را تغییــر داده انــد. رســانه های اجتماعــی راه 
ارتباط گیــری، تعامــل و بــه اشــتراک گذاری اطاعــات را کوتــاه کرده انــد. تعجــب آور نیســت کــه رســانه های اجتماعــی بــا کاربــران 

جهانــی کــه بــه میلیاردهــا نفــر می رســند، امــروزه تبدیــل بــه یکــی از صنایــع بــا بیشــترین ســرعت رشــد در جهــان شــده اند.

 بــا نگاهــی بــه آمــار اخیــر، توییتــر اکنــون 126 میلیــون کاربــر روزانــه دارد کــه نســبت بــه یــک ســال قبــل، 115 میلیــون 

※  535 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برگرفته از:
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کاربــر افزایــش داشــته اســت. در ســطح جهانــی، فیس بــوک بیــش از 2.41 میلیــارد کاربــر فعــال بــه شــکل ماهانــه دارد. واضــح 
اســت رســانه های اجتماعــی فراتــر از موضوعــی هســتند کــه بــا عنــوان »اثــر طبیعــی« خوانــده می شــوند. امــروزه رســانه های 

ــد. ــد، تأثیــر می گذارن ــر افــرادی کــه در صنعــت روابط عمومــی کار می کنن ــر از همــه ب ــر مــردم، برند هــا و مهم ت اجتماعــی ب

بــا افزایــش اینفلوئنســرها و رهبــران فکــری، راهــی کــه بــا آن از اخبــار اســتفاده کــرده و اطاعــات را بــه اشــتراک می گذاریــم 
تغییــر کــرده اســت. مــا بــه عنــوان متخصصــان روابط عمومــی، مجبــور بــه تطبیــق شــده ایم و امــروزه اثــر آن بــه حــدی زیــاد 
اســت کــه نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت. بــرای موفقیــت و مطابقــت صنعــت روابط عمومــی و پیــش افتــادن آن در رقابــت، 

فهــم ایــن تغییــرات مهــم اســت.

در اینجا چند راه را که رسانه های اجتماعی از طریق آنها بر صنعت روابط عمومی تأثیر گذاشته اند، بیان می کنیم:

افزایش اینفلوئنسرها
ممکــن اســت برخــی اســتدالل کننــد کــه عبــارت »اینفلوئنســر«، تعریف نهایــی »کلیــدواژه« در عصــر رســانه های اجتماعی 
را کــه در قدیــم روی تلویزیــون، صنعــت چــاپ و رادیــو متمرکــز بــود، دگرگــون کرده انــد و امــروزه برندهــا به جــای آن، روی ظرفیــت 

تعاملــی محتــوا و فعالیــت در فضــای مجــازی کــه بــر ایــن حــوزه در حــال تغییــر، اثرگــذار اســت، توجــه می کنند.

حیاتی تر شدن ارتباطات بحران نسبت به گذشته
بــا کمــک رســانه های اجتماعــی توانایــی انتقــال پیــام بــه مخاطبــان ســریع تر و ســاده تر از همیشــه شــده اســت؛ چــه 
بــه اشــتراک گذاری یــک توییــت باشــد و چــه پســت گذاشــتن در فیس بــوک. هرچنــد اکنــون بــرای متخصصــان روابط عمومــی 
رســانه های اجتماعــی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اگــر برندهــا مراقــب نباشــند، بــه شــکل بالقــوه ای بــه شــهرت خــود آســیب 
می زننــد. اکنــون متخصصــان روابــط عمومــی مســئول مدیریــت و حفاظــت از شــهرت آنایــن ســازمان ها از راه محتــوای تعاملــی 

بــا جوامــع مربوطــه و همچنیــن نظــارت بــر رســانه ها هســتند.
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کوتــاه شــدن طــول عمــر داســتان های 
خبــری بــا رســانه های دیجیتــال

ــوری،  ــر ف ــاط جهــت پوشــش خب ــراری ارتب ــگام برق ــژه، هن به طــور وی
پســت های  مقابــِل  در  مؤثــری هســتند.  ابــزار  اجتماعــی  رســانه های 
وباگ هــا و مقاالتــی کــه معمــوالً روی ســایت ها منتشــر می شــوند، بیشــتر 
ــور  ــد. همان ط ــی دارن ــر کوتاه ــول عم ــی ط ــانه های اجتماع ــوای رس محت
ــتند،  ــدی هس ــزرگ بع ــوژه های ب ــال س ــه  دنب ــاً ب ــگاران دائم ــه روزنامه ن ک
متخصصــان روابط عمومــی نیــز یــا بایــد ایــن کار را ادامــه دهنــد یــا خطــر 

ــد. ــان بخرن ــه ج ــی را ب عقب افتادگ

تعامل افزایش یافته 
بــه طــور متوســط مصرف کننــدگان سراســر جهــان هــر روز 2ســاعت 
و نیــم از وقــت خــود را در بســتر رســانه های اجتماعــی می گذراننــد. ایــن 
ــه شــکل  ــدر ب ــدگان چق ــه مصرف کنن ــی نشــان می دهــد ک ــه تنهای ــار ب آم
فزاینــده ای در رســانه های اجتماعــی فعــال هســتند و بــا برندهــا و محتــوای 
ــد.  ــه اشــتراک گذاری ها و نظــرات تعامــل می کنن ــق الیک هــا، ب ــا از طری آنه
ــی  ــای روزافزون ــه فرصت ه ــه چ ــد ک ــان می ده ــی نش ــدگاه روابط عموم دی
وجــود دارد تــا محتــوای تعاملــی در دســترس توده هــا قــرار گیــرد و نمایــش 

برنــد بــه مخاطبــان بزرگ تــر افزایــش یابــد.

در همین حــال کــه رســانه های اجتماعــی بــه تغییــر ادامــه می دهنــد، 
هیــچ نشــانه ای از کاهــش ســرعت رشــد آنهــا مشــاهده نمی شــود و افــرادی 
کــه در صنعــت روابط عمومــی فعــال هســتند بایــد همچنــان خــود را انطباق 
ــدن، آن هــا را  ــا خطــر عقــب مان ــد ت ــر از ترندهــا پیــش برون ــد و جلوت دهن

ــد نکند. تهدی
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”
بخـــــــــــــش چهارم:

برندیــــــــــــــــنگ و 
تبلیــــــــــــــغا ت

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



”
بخـــــــــــــش چهارم:

برندیــــــــــــــــنگ و 
تبلیــــــــــــــغا ت

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث
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استفاده برندها از 
تبلیغات دهان به دهان

 )Word of mouth( از آنجــا کــه معمــوالً مشــتریان بــه خانــواده و دوســتان خــود اعتماد دارنــد، تبلیغات دهــان بــه دهــان
می توانــد منبعــی مهــم و ارزشــمند بــرای بازاریابــی در ســطح عالــی بــه شــمار آیــد. در دنیــای بازاریابــی، تبلیغــات دهــان بــه 

دهــان، بســیار تأثیرگذارتــر از روش هــای معمولــی اســت.  

※ 830 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه

برگرفته از:
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بــرای هــر کســب وکاری، توانایــی تبدیــل شــدن مشــتری معمولــی بــه دائــم بســیار ارزشــمند اســت. تــا همیــن اواخــر، 
تبلیغــات دهــان بــه دهــان بــه طــور ســنتی، تنهــا محــدود بــه تمــاس اشــخاص بــا یکدیگــر بــود امــا در عصــر دیجیتــال و بــا 
ظهــور رســانه های اجتماعــی، مصرف کننــدگان مســیر خــود را پیــدا کــرده  و صــدای تبلیغــات بســیار گســترده تر شــده اســت.

قدرت نفوذ تبلیغات دهان به دهان
ــا  ــل ســابق، ب ــر مث ــدگان برندهــا دیگ ــی اســت و نماین ــن اشــکال بازاریاب ــی از معتبرتری ــه دهــان یک تبلیغــات دهــان ب
توصیه هایشــان بــه مشــتری، ســودی بدســت نمی آورنــد. در روابط عمومــی، اعتبــار کســب شــده توســط شــخص ثالــث، بســیار 
مهــم اســت؛ زیــرا وقتــی نــام برنــد توســط یــک منبــع خبــری نامرتبــط ولــی قابــل اعتمــاد منتشــر می شــود، اعتبــار برنــد نــزد 
مشــتری بیشــتر می شــود. در بازاریابــی، تبلیغــات ارائــه شــده توســط اشــخاص ثالــث، مشــتریان بالقــوه جدیــدی را بــه شــرکت 

جــذب می کنــد کــه بــا عنــوان »دانســتن، دوســت داشــتن و اعتمــاد« شــناخته می شــود. 

نظرســنجی HubSpot در ســال 2018 از 6200 شــرکت کننده در 99 کشــور نشــان داد کــه از نظــر تأثیرگــذاری بــر تصمیمــات 
خریــد، 55% مربــوط بــه تبلیغــات دهــان بــه دهــان )از جملــه دوســتان و رســانه های اجتماعــی(، 46% ارجــاع به مشــتریان و %38 
مربــوط بــه کتاب هــای الکترونیکــی، پســت های وبــاگ و مطالعــات مــوردی بودنــد. فــروش در انتهــای ایــن طیــف قــرار داشــت.

قــدرت نفــوذ تبلیغــات دهــان بــه دهــان در عصــر دیجیتــال نــه تنهــا بــا کاهــش اعتمــاد بــه رســانه های تبلیغاتــی، بلکــه 
بــه خــود برندهــا افزایــش یافتــه اســت. هنگامی کــه مشــتریان قصــد خریــد می کننــد، تحقیقــات خــود را بــا جســتجو در قابــل 
اعتمادتریــن منابــع آغــاز می کننــد. همان طــور کــه اشــاره شــد، هیــچ منبــع قابــل اعتمادتــری از نماینــدگان هــر برنــد وجــود 
ــد  ــای اســتفاده از محصــوالت و خدمــات برن ــر پیشــین خــود و همچنیــن مزای ــدارد؛ زیــرا می تواننــد از تجربــه مشــتریان برت ن

صحبــت کننــد.
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بــر اســاس گفتــه انجمــن بازاریابــی دهــان بــه دهــان )WOMMA(، دو نــوع تبلیغــات دهــان بــه دهــان وجــود دارد کــه 
ذاتــاً بــا یکدیگــر هم پوشــانی دارنــد. زمانــی کــه مشــتریان رضایــت خــود را نســبت بــه یــک محصــول بــا ســایرین بــه اشــتراک 
ــه دهــان می شــوند. ایــن مــدل تبلیغــات، زمانــی اتفــاق می افتــد کــه  ــد، خــود بــه خــود موجــب تبلیغــات دهــان ب می گذارن
بازاریابــان یــا تبلیغ کننــدگان کمپین هایــی را راه انــدازی می کننــد کــه بــرای تشــویق یــا ســرعت بخشــیدن بــه تأییــد مشــتری در 
جوامــع جدیــد یــا موجــود طراحــی شــده اند. تقویــت و هــدف قــرار دادن صــدای تبلیغ کننــدگان، بایــد در درجــه اول اهمیــت 

بــرای بخــش روابط عمومــی و تیــم بازاریابــی هــر برنــدی باشــد.



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

بولتن تحلیلی - آموزشی مکث 45 | شماره یک | خرداد ماه 1401 

بخــش بــزرگ و رو بــه رشــدی از کســب وکارها، فعالیــت آنایــن خــود را در رســانه های جدیــد آغــاز کــرده و ســعی در حفــظ 
موقعیــت خــود دارنــد. مؤثرتریــن ابزارهایــی کــه توســط متخصصــان و نماینــدگان برندهــا بــه کار گرفته می شــوند، عبارتنــد از:

رســانه های اجتماعــی: بــدون شــک، همه کاره تریــن و قدرتمندتریــن ابــزار تبلیغــات دهــان بــه دهــان، رســانه های 
اجتماعــی هســتند. در شــرایطی کــه مشــتریان تجربیــات خــوب و بــد خــود را در پلتفرم هایــی ماننــد اینســتاگرام، فیس بــوک، 
لینکدیــن و توییتــر بیــان می کننــد، متخصصــان روابط عمومــی و بازاریابــی می تواننــد از طریــق بــه اشــتراک گذاشــتن مقــاالت 
مطبوعاتــی، مطالعــات مــوردی و ویدیوهــا، بــرای افزایــش دامنــه دسترســی مخاطبــان بــه محتــوای تأثیرگــذار خــود اســتفاده 

کننــد. حضــور نداشــتن در رســانه های اجتماعــی بــه معنــای دیــده نشــدن و تأثیرگــذار نبــودن اســت.

پیشــنهادات و انتقــادات: شــرکت ها و برندهــا نبایــد بابــت اینکــه از مشــتریان خــود می خواهنــد تجربیــات مثبــت 
خــود را بــه صــورت آنایــن بــا ســایرین بــه اشــتراک بگذارنــد، خجــل شــوند. توصیفــات و بررســی ها، خــواه چنــد جملــه کوتــاه در 
وب ســایت شــما باشــد، خــواه یــک پســت شــبکه اجتماعــی بــا 280 کاراکتــر و یــا یــک توصیه نامــه کامــاً دقیــق، محتــوای معتبر 

تولیــد شــده توســط کاربــر را در بهتریــن حالــت نشــان می دهــد.

مطالعــات مــوردی: بازاریابــان مدت هاســت کــه بــا داستان ســرایی، بــرای نشــان دادن نحــوه برخــورد یــک شــرکت 
بــا یــک مشــکل و غلبــه بــر آن اســتفاده می کننــد. بیشــتر مطالعــات مــوردی مســتقیماً از تجربیــات و بررســی های یــک شــرکت 
سرچشــمه می گیرنــد کــه روایت گــر داســتان تجربــه مثبــت مشــتری و چگونگــی بهره منــدی خریــدار از محصــول یــا خدمــات 

شــرکت اســت.

ــای  ــق بیانیه ه ــد از طری ــان می توان ــه ده ــان ب ــات ده ــوردی از تبلیغ ــه م ــک مطالع ــی: ی ــای مطبوعات بیانیه ه
مطبوعاتــی - بــه عنــوان ابــزار ارتباطــی ســنتی و حرفــه ای روابط عمومــی با ســایر رســانه ها – در اختیار ســایر نشــریات عاقمند 
قــرار گیــرد. بیانیه هــای مطبوعاتــی نقــش بازاریابــی ارزشــمندی را در فهرســت کــردن موفقیت هــای شــرکت در وب ســایت ایفــا 

می کننــد.

ویدیــو: تنهــا یــک ویدیــوی کوتــاه از مشــتری راضــی کــه تجربــه مثبــت خــود را بیــان می کنــد، قدرتمندتــر از 1000 بیانیــه 
ــان،  ــه مخاطب ــتیابی ب ــرای دس ــن راه ب ــو مؤثرتری ــال، ویدی ــر دیجیت ــت. در عص ــاگ اس ــا وب ــوردی ی ــه م ــی، مطالع مطبوعات
ــه روز در حــال افزایــش  ــو روز ب ــی اســت. همچنیــن امــروزه محبوبیــت ویدی به  خصــوص در پلتفرم هــای اجتماعــی و موبایل

اســت.
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شــرکتی کــه نتوانــد بــه درســتی از یــک اســتراتژی ترکیبــی روابط عمومــی و بازاریابــی بــرای پیشــبرد تجربــه مثبــت مشــتری 
بــه عنــوان نماینــده یــک برنــد اســتفاده کنــد، نــه تنهــا یــک فرصــت طایــی را از دســت می دهــد، بلکــه بــه عنــوان یــک نقطــه 
ضعــف در دنیــای رقابتــی اش بــه حســاب می آیــد. شــما نمی توانیــد تبلیغــات دهــان بــه دهــان را کنتــرل کنیــد، امــا بــا کمــک 

متخصصــان روابط عمومــی و بازاریابــان خبــره، می تــوان شــرایط را تحــت کنتــرل خــود درآورد و مهــار کــرد.
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بینش های برندسازی از منابع 
C-SUITE   انسانی، بازارایابی و

برندســازی در میــان جریاناتــی ماننــد »اســتعفای گســترده«، یــا آنچــه کــه لینکدیــن از آن بــا عنــوان »تغییــر بــزرگ« یــاد 
می کنــد - موضوعــی کــه در آن کارمنــدان، مشــاغل خــود را تــرک کــرده و بــه صــورت چشــمگیری بــه دنبــال دیگــر فرصت هــا 
می رونــد - بــه مســئله بســیار مهمــی بــرای کســب وکارها تبدیــل شــده اســت. کارفرمــا در برندســازی می بایســت بــه ایــن ســؤال 
پاســخ دهــد کــه »چــرا اینجــا کار می کنیــم و چــرا بایــد اینجــا بمانیــم؟« برندهــای قدرتمنــد می تواننــد در اســتخدام، مشــارکت و 
حفاظــت از کســب وکارهایی کــه می خواهنــد روابــط نزدیکــی بــا کارمنــدان خــود ایجــاد کننــد و بــه سازمانشــان ارزش ببخشــند، 

ــک  کنند.  کم

※  990 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

برگرفته از:
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انجمــن روابط عمومــی آمریــکا بــه تازگــی میزبانــی یــک پنــل تخصصــی جهــت بحــث پیرامــون اینکــه چگونــه برندســازی 
می توانــد تیم هــای قــوی را جــذب و حفــظ کنــد برعهــده داشــت. در اینجــا چهــار نکتــه مهــم از موضوعــات پنــل بــرای بازاریابــان، 
ــه  ــوص برنام ــمی  تر در خص ــرد رس ــک رویک ــمت ی ــه س ــد ب ــه می خواهن ــب وکار ک ــران کس ــانی و رهب ــع انس ــان مناب متخصص

برندســازی کارفرمــا هدایــت شــوند، بیــان شــده اســت: 

1. برندسازی یک عملکرد میان کارکردی است
 راهبــرد برندســازی بــدون نظــارت بــر عملکردهــا، نظیــر رهبــری اجرایــی، بازاریابــی و ارتباطــات و منابــع انســانی بــه ثمــر 

نخواهــد رســید. 

کارفرمــا بایــد بــا تعییــن یــک مأموریــت و چشــم انداز بــه عنــوان بســتری بــرای کســب وکار خــود درگیر باشــد. ایــن ارزش ها 
بایــد راهبردهــای بازاریابــی را از ارائــه محصــول بــه ســطح باالتــر برنــد، هدایــت کنــد و نحــوه ارتبــاط بــا مخاطبــان را مشــخص 

ســازد. همچنیــن بایــد بــا نــوع فرهنــگ کســب وکاری کــه کارفرمــا می خواهــد داشــته باشــد، همســو باشــد.
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ابتــدا داده هــا را جمــع آوری کرده، ســپس به تحلیــل بازخورده   .2
بپردازیــد

کســانی کــه می خواهنــد یــک برنــد قوی تــر ایجــاد کننــد، امــا مطمئــن نیســتند از کجــا بایــد شــروع کننــد، بایــد بداننــد کــه 
داده هــا دارای قــدرت هســتند. بــا یــک مرحلــه تحقیقاتــی شــروع و یــک مبنــا ایجــاد کنیــد. گروه هــای ارزیابــی، نظرســنجی یــا 
مکالمــات میــان کارمنــد و کارفرمــا را در نظــر بگیریــد تــا متوجــه شــوید کــه مــردم کجــا هســتند، بــه چــه فکــر می کننــد، چــه 
احساســی دارنــد و بــه دنبــال چــه هســتند. شــما هــم بازخــورد مثبــت و هــم بازخــورد منفــی دریافــت خواهیــد کــرد. تنهــا بــر 

روی نــکات مثبــت متمرکــز نشــوید. انتقــاد ســازنده از کارکنــان بیشــترین پتانســیل رشــد را فراهــم می کنــد. 

وقتــی اطالعاتــی را جمــع آوری کردیــد، آن هــا را تجزیــه و تحلیــل و بــا گــروه برندســازی در خصــوص رهبــری اجرایــی، 
بازاریابــی و منابــع انســانی بحــث کنیــد و بــه ســمت مرحلــه ســاخت برنــد گام برداریــد. همه مــوارد ماننــد مأموریــت، ارزش ها، 
فلســفه های شــرکت، گــزاره ارزش کارمنــد یــا قولــی کــه شــرکت شــما بــه کارمنــدان می دهــد را بــه صــورت کتبــی ثبــت کنیــد. 
هــر نکتــه ای در مــورد اینکــه چــه عاملــی برنــد شــما را بــه عنــوان یــک کارفرمــا از دیگــر برندهــا متمایــز می ســازد را یادداشــت 

کنیــد تــا بتوانیــد بــا آن هماهنــگ شــده و بــرای بیــان ارزش کار خــود  از آن هــا اســتفاده کنیــد. 

ســپس، دوبــاره بــه ســراغ شــرکت کنندگان در مرحلــه تحقیقاتــی خــود برویــد و نســبت بــه عناصــر برنــدی کــه ســاخته اید، 
ــه  ــه ب ــن مرحل ــه واقعیــت نیســت؟ ای ــک ب ــن احســاس، بیــش از حــد رؤیایــی اســت و نزدی ــا ای ــد.  آی بازخــورد دریافــت کنی

کارمنــدان کمــک می کنــد تــا برنــد کارفرمــای کســب وکار شــما را منســجم تر کــرده و از آن حمایــت کننــد. 
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بــا کارمنــدان ســابق و نیروهای جدیــد، ارتباط کامــل برقرار   .3
کنیــد

هنگامــی  کــه زمــان اشــتراک گذاری و تبلیــغ یــک برنــد فــرا می رســد، بــا کارمنــدان ماننــد دیگــر مخاطبــان برتــر کــه بــا آن هــا 
بــه صــورت راهبــردی ارتبــاط داریــد، رفتــار کنید. 

بــرای ارتباطــات داخلــی از تمــام کانال هایــی کــه در اختیــار داریــد، ماننــد اینترنــت، خبرنامــه، ایمیــل، ویدیــو، پخــش زنــده 
و ... اســتفاده کنیــد و بــه خاطــر داشــته باشــید هــر چیــز درونــی ای، در واقــع خارجــی اســت. ارتباطــات داخلــی را بــا ایــن فــرض 

در نظــر بگیریــد کــه می تــوان آن هــا را بــه صــورت خارجــی بــه اشــتراک گذاشــت. 

هــم اســتخدامی های جدیــد و هــم کارمنــدان قدیمی تــر را در نظــر بگیریــد. مأموریــت شــرکت و ارزش کار را بــه آن هــا 
یــادآوری کنیــد؛ حتــی مزایایــی را کــه همــراه بــا پیوســتن بــه یــک شــرکت دیگــر وجــود دارد بــا آن هــا در میــان بگذاریــد. 

هنــگام برقــراری ارتبــاط خارجــی جهــت جــذب اســتعداد، بــه خاطــر داشــته باشــید کــه داوطلبــان نــه تنهــا از طریــق 
 ،)LinkedIn( لینکدیــن ،)Glassdoor( تارنمــای شــرکت، بلکــه بــه صورت گســترده در حال تحقیق هســتند. آن ها بــه گلــس دور

کانال هــای رســانه های اجتماعــی هیــأت رئیســه، مقــاالت خبــری و دیگــر مــوارد، نــگاه می اندازنــد. 
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ــر از  ــی فرات ــال اطالعات ــه دنب ــاغل ب ــدگان مش جوین  .4
ــتند ــغل هس ــون ش ــح پیرام توضی

ــر آنچــه کــه یــک نقــش  ــان امــروزی تنهــا ب ــه کارجوی تحقیقــات مــورد بررســی نشــان می دهنــد چگون
مســتلزم آن اســت، بســنده نمی کننــد. مطالعــه ای کــه بــه تازگــی در خصــوص اســتعدادیابی انجــام شــده 
ــا 2 ســاعت را صــرف  ــل 1 ت ــل از درخواســت شــغل، حداق ــان، قب ــاً نیمــی از داوطلب نشــان می دهــد تقریب
تحقیــق در مــورد آن شــرکت می کننــد. در یــک بــازار بســیار رقابتــی، کارفرمایــان بایــد ارزش هــای خــود را ارتقــاء 

داده و کامــاً از آن هــا حمایــت کننــد. از جملــه ایــن ارزش هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

فرهنگ شرکت )به خصوص زمانی  که به مدیریت و رهبری شرکت مربوط می شود(  •
فرصت های توسعه حرفه ای  •

مسیرهای رشد سازمانی و شغلی   •
مزد و مزایای رقابتی  •

انعطاف پذیری کار  •
مشارکت جامعه و کار داوطلبانه  •

تنوع، برابری و دربرگرفتن تعهد و تاش   •
موضع گیری در مقابل مسائل اجتماعی، با پشتوانه اقدامات ملموس.  •
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 اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی 

تهیه شده در مجموعه آموزشی پژوهشی رسانیوم


