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سه درس راه�ردی روابط عمومی از

اختالل کووید ١٩

�رگرفته از

رهبــران کســب وکار چنــدان بــا چالش هــا یــا اختــالالت غریبــه نیســتند؛ امــا 
بــه  کــرد  مجبــور  را  کســب  وکارها   ،١٩ ک�ویــد  بحــران  غیرقابل تصــ�ر  مقیــاس 
ســرعت واکنــش نشــان داده و کارهــای خــ�د را بــه روش هایــی غیــر منتظــره از 
جملــه روی آوردن بــه دورکاری و پاســخ بــه صــف ط�یلــ� از ســ�االت ریــز از جانــب 
ســهام داران تطبیــق دهنــد. همان طــ�ر کــه دســت�ر دولــت مبنــ� بــر قرنطینــه 
کاهــش یافــت و کســب وکار هــا بــا احتیــاط خــ�د را بــا یــک «وضعیــت عــادی 
جدیــد» تطبیــق دادنــد، مــا شــروع بــه بررســ� اثــرات همه گیــری کرونــا بــر طیــف 

گســترده ای از صنایــع کردیــم.

تعداد کلمات: ١٧١٢ کلمه            زمان تقر��ی مطالعه: ٨ دقیقه

بــا مشــاهداتمان در کار برخــی از شــرکت های 
ــه کســب وکار امــروزی،  پیشــروی کســب وکار ب
ــرد کلیــدی اشــاره داشــته ایم کــه  ــه ســه راهب ب
از آنهــا بــرای کمــک بــه شــرکت ها در برقــراری 
ارتبــاط موثــر در اختــالل کوویــد ١٩ اســتفاده 

کرده ایــم. 

١. پیام هــای کلیــدی را حفــظ کــرده امــا نکتــه 
نهایــی خــ�د را ســازگار کنیــد.

ارتباطــات  کســب وکار،  در  اختــالل  زمــان  در 
آزاد و تمــاس عمومــی مکــرر، ضــروری اســت. 
بــه عنــوان مشــاور روابــط  بخشــی از کار مــا 
عمومــی ایــن اســت کــه بــه مشــتریان خــود 
طــور  بــه  را  خــود  پیام هــای  تــا  کنیــم  کمــک 
موثــر انتقــال دهنــد، روابطــی ایجــاد کننــد و 
داســتانی متقاعدکننــده در مــورد مشــتریان مــا 

کننــد.  تعریــف  محصوالت شــان  و 

شــرکت های  معمــوال   DPR گــروه  مشــتریان 
افزارهــای  نــرم  تولیــد،  در  فناوری محــور 
مراقبت هــای  کســب وکار،  بــه  کســب وکار 
زنجیــره  صنایــع  و  پــاک  فنــاوری  بهداشــتی، 
تامیــن هســتند؛ بنابرایــن کار آنهــا در طــول 
همه گیــری نســبتا ثابــت باقــی مانــده اســت. 
ایــن شــرکت ها در  پیام هــای کلیــدی  اگرچــه 

ابتــدای ایــن اختــالل تغییــری نکــرده بــود، امــا 
راهبردهــای آنهــا بایــد بــه ســرعت موردبررســی 
قــرار می گرفــت و بــا تغییــر ناگهانــی شــرایط 

می شــد. ســازگار  بــازار 

در دوره هایــی شــک و تردیــد، بــرای آژانس هــا 
ــه  ــه هــر شــکل ممکــن و ب ــه ب واجــب اســت ک
را  مشــتریان  بازاریابــی  تالش هــای  ســرعت 
جهــت پاســخ بــه ایــن بحــران دوبــاره شــکل 
از  اســتفاده  بــا  مــا   ،DPR گــروه  در  دهنــد. 
ترویــج  شــده،  اصــالح  پیام هــای  توســعه 
ابتــکارات جدیــد، بازنگــری بــر جــداول زمانــی 
کمتــر،  اهمیــت  بــا  پروژه هایــی  تعلیــق  و 
راهبردهــای مشــتریان خــود را بــه منظــور رفــع 
قــرار  بازبینــی  مــورد  فعلــی،  بــازار  نیازهــای 

دادیــم. 

در اوج اختــالل، مــا بــه مشــتریان خــود کمــک 
کردیــم تــا در حالــی کــه متصور آینده ای روشــن 
هســتند، پیامــی از آرامــش و اطمینــان را بــرای 
مدیریــت چالش هــای امــروز طــرح کننــد. حتــی 
فراتــر از ایــن، مشــتریان مــا مطمئــن هســتند 
کــه هــدف شــرکت آنهــا پرداختــن بــه نگرانی هــا 
یعنــی  مشــتریان،  جدیــد  اولویت هــای  و 
خدمــات  ایمنــی  پاســخگویی  و  محصــوالت 
اســت. بــرای دســت یابی بــه ایــن هــدف، مــا 
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٨
ــد و ارســال  ــه تولی زمــان و توجــه بیشــتری را ب
ویــژه  بــه  اطمینان بخــش،  و  محتــوای مثبــت 
اجتماعــی،  رســانه های  کانال هــای  طریــق  از 

اختصــاص دادیــم. 

به طور مثال، ما یک مشــتری ســاکن کالیفرنیا 
داریــم کــه خدمــات آموزشــی و اعتبارســنجی 
خــود را بــه صــورت آنالیــن بــه طیف گســترده ای 
بهداشــتی  مراقبت هــای  ارائه دهنــدگان  از 
همــان  کــه  شــدیم  متوجــه  می دهــد.  ارائــه 
در  بهداشــتی  مراقبت هــای  ارائه دهنــدگان 
خورده انــد؛  شکســت   ١٩ کوویــد  بــا  مواجهــه 
بنابرایــن موقتــا پروژه هایــی ماننــد مطالعــات 
مــوردی را کــه نیــاز بــه تاییــد مســتقیم مشــتری 
ــه  ــن حــال، مــا ب ــا ای ــم. ب داشــت کاهــش دادی
تهیــه پیش نویــس نــکات مربــوط بــه تجــارت 
و مقــاالت زیــر ادامــه دادیــم و آن هــا را بــه 
صــورت مناســب بــه نشــریات مرتبــط بــا تجارت 

و مراقبت هــای بهداشــتی ارائــه کردیــم. 

٢. حضــ�ر قــ�ی خ�د در رســانه های اجتماع� 
را حفــظ کنید.

در زمــان بحــران، ســکوت باعــث عــدم اطمینان 
می شــود و و ایــن بــه حکــم ســم بــرای تجــارت 
اســت. بــرای جلوگیــری از چنیــن واکنش هــای 
زنجیــره ای، مــا بــه مشــتریان توصیــه می کنیــم 
رســانه های  پلتفرم هــای  تمــام  در  کــه 
ــه در  ــد. شــرکت هایی ک اجتماعــی فعــال بمانن
ــد،  ــی می  مانن رســانه  های اجتماعــی فعــال باق
حامــل ایــن پیــام هســتند کــه هنــوز در عرصــه 
تجــارت حضــور دارنــد و بــه  خاطــر مشــتریان 

خــود ســخت کار می کننــد. 

رســانه های اجتماعــی، بــه ســنگ بنــای ضروری 
هــر راهبــرد کامــل و یکپارچــه روابــط عمومــی و 
ــه مشــتریان  بازاریابــی، تبدیــل شــده اند. مــا ب

لینکدیــن،  از  کــه  می کنیــم  توصیــه  خــود 
فیســبوک، توییتــر و یوتیــوب اســتفاده کننــد 
بیانیه هــای  گذاشــتن  اشــتراک  بــه  بــا  تــا 
مطالعــات  وبالگ هــا،  مرتبــط،  مطبوعاتــی 
بــه  دسترســی  امــکان  ویدیوهــا،  یــا  مــوردی 
افزایــش دهنــد.  را  خــود  تاثیرگــذار  محتــوای 

بــا ایــن حــال آگاه باشــید کــه در مواقــع بحــران، 
محتوای رســانه های اجتماعی شما موشکافانه 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا اســتانداردهای 
ســخت گیرانه تری موردقضــاوت قــرار می گیــرد. 
شــده  ریــزی  برنامــه  پســت های  بــا  همــراه 
منظــم خــود، محتــوای مثبتی کــه دارای مطالب 
مفیــد، آموزنــده و همچنیــن تبلیغاتــی اســت 
ــه اوضــاع ســخت  ــد. هنگامــی ک را فراهــم کنی
می شــود، شــما بایــد بــه مشــتریان فعلــی و 
احتمالــی خــود نشــان دهیــد کــه یــک خدمــت 
حیاتــی هســتید و یــک بحــران مانــع شــما در 

انجــام کاری نمی شــود. 

کوستا وب (QuestaWeb)، یکی از مشتریان 
راه حل هــای  برتــر  ارائه دهنــده  و  مــا  قدیمــی 
نرم افــزار مدیریــت تجــارت جهانــی یکپارچــه 
نحــوه  از  عالــی  نمونــه ای  وب،  بــر  مبتنــی 
اجتماعــی  رســانه های  از  فعاالنــه  اســتفاده 
بــا مشــتریان  بــرای ایجــاد آگاهــی و تعامــل 
بالقــوه اســت. هنگامــی کــه کوویــد ١٩ بــه طــور 
موثــر تمــام رویدادهــای نمایشــگاه تجــاری را 
ــا کوســتا وب جهــت جلــب  ــل کــرد، مــا ب تعطی
یــک  از طریــق  آنهــا  توجــه مخاطبــان هــدف 
کمپیــن رســانه اجتماعــی بــا دقــت کالیبره شــده 

از طریــق ویدیــو، کار کردیــم. 

گروه DPR، اسکریپت و جدول زمانی را ایجاد 
کــرد و بــه منظــور تولیــد محصــول نهایــی بــرای 
چندیــن ویدیــوی محصــول ٢ دقیقــه ای، بــا یــک 

شــریک فیلمبــردار، کار کــرد. همان طــور کــه از 
ابتــدا برنامه ریــزی شــده بــود، بــه جــای نمایــش 
را  آنهــا  فیلم هــا در کنفرانس هــای صنعتــی، 
در وب ســایت های کنفرانــس و همچنیــن در 
رســانه های اجتماعــی مثــل فیســبوک، توییتــر 
و لینکدیــن قــرار دادیــم. مــا بــا طراحــی و اجرای 
لینکدیــن،  هدفمنــد  تبلیغاتــی  کمپیــن  یــک 
رویکــرد بازسازی شــده خــود را یــک قــدم جلوتــر 
ــا همــکاری کوســتا وب،  بردیــم. ایــن کمپیــن ب
بــرای برقــراری ارتبــاط پولــی مناســب بــا بودجــه 
آنهــا، هــر ویدیــو را در صفحــه لینکدیــن یــک 
جمعیت شناســی  بــا  کــه  احتمالــی  مشــتری 
داد.  قــرار  هــدف  داشــت،  خاصــی مطابقــت 
افزایــش  بــود؟ کوســتا وب،  چــه  نتیجــه  امــا 
هــزار   ٢١ یعنــی  تعامــل،  در  زیــادی  بســیار 
بازدیــد ویدیــو بــا نــرخ تکمیــل ١٥ درصــد و ٣٠٠

ــه فــرد در ســه  ــد از وب ســایت منحصــر ب بازدی
هفتــه، داشــت. بدیــن شــکل حضــور لینکدیــن 
بــه طــور قابــل توجهــی بهبــود یافتــه و حتــی 

آگاهــی بیشــتری نســبت بــه ایــن برنــد صنعتــی 
بــه وجــود آمــد. 

٣. هنگامــ� کــه فرصت هــای رک�دآفریــن را 
داشــته  ت�جــه  ادراک  بــه  م� کنیــد،  دنبــال 

باشــید.

ماهیــت تجــارت رقابتــی، انطبــاق بــا شــرایط در 
حــال تغییــر و پیگیــری فرصت هــای ایجادشــده 
بــازار  اختــالالت  یــا  اقتصــادی  رکــود  توســط 
ــه  ــه مثاب ــن حــال اینکــه «ادراک ب ــا ای اســت. ب
زمینــه  در  حقیقــت  یــک  اســت»،  واقعیــت 
روابــط عمومــی و بازاریابــی اســت کــه می توانــد 
بــرای شــرکتی برنــد و نــام خــوب ایجــاد کنــد یــا 
آن را از بیــن ببــرد. فاصلــه میــان فرصت هــای 
بــازار و بهره بــرداری از بحــران، بــه طــور مــداوم 

در حــال تغییــر اســت.

کــه  اســت  ضروریــات  از  بحــران،  خــالل  در 
از  سوء اســتفاده  عنــوان  بــه  تلقی شــدن  از 
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یــک  بــا  تازگــی  بــه  شــود.  پرهیــز  موقعیــت، 
انــرژی  بهــره وری  بــا  مالــی  فنــاوری  شــرکت 
ســهام)،  EMPEQ(توانمندســازی  نــام بــه 
کار کردیــم. تخصــص ایــن شــرکت در تامیــن 
موسســات  شــرکت ها،  کــه  اســت  بودجــه ای 
غیرانتفاعــی و شــهرداری ها را قــادر می ســازد 
سیســتم های  قدیمــی،  گرمایشــی  سیســتم 
و  مطبــوع  تهویــه  گرمایش/سیســتم  انــرژی، 
ســایر تجهیــزات و زیرســاخت های حیاتــی را 
جایگزیــن کننــد. برنامــه اولیــه مــا اعــالم دور 
جدیــد بودجــه شــرکت بــرای کمــک بــه ســایر 
ــای کربــن را  ــا رد پ ــود ت ــکان ســاختمان ها ب مال

کننــد. کم رنــگ  خــود  خانه هــای  در 

بــه  خانه نشــینی  کــه  زمانــی  ایــن،  از  پیــش 
دلیــل کوویــد ١٩ سراســر کشــور را فــرا گرفــت، 
شــرکت EMPEQ بــه دیگــر شــرکت ها کمــک 
می کــرد تــا وام  هایــی را بــرای تجهیــزات حیاتــی 
تامیــن کننــد. در حالــی کــه مســلم بــود کــه 
شــرکت EMPEQ می توانــد از ارتقــای خدمــات 
خــود در طــول اوج فشــار اقتصــادی ســود ببــرد، 
مــا بایــد مشــخص می کردیــم کــه آیــا هــدف و 
مناســب  بیانیــه ای مطبوعاتــی  انتشــار  زمــان 

اســت یــا خیــر. 

انجــام مصاحبــه ای  حیــن  در  مــورد،  ایــن  در 
اطالعــات شــخصی  کــه   EMPEQ بــا شــرکت 
مصاحبه کننــده  اختیــار  در  را  حرفــه ای  و 
قــرار می دهنــد، متوجــه شــدیم کــه برخــی از 
کســب وکارهایی کــه بــه تازگــی واجــد شــرایط 
ایــن  از  می تواننــد  شــده اند،  وام  دریافــت 
بودجــه بــرای بهبــود زیرســاخت  ها و در عیــن 
حــال، حفــظ جریــان نقــدی در مــدت زمــان 
ایــن  بــه  مــا  کننــد.  اســتفاده  ازکارافتادگــی، 
شــرکت کمــک کردیــم تــا پیــام خــود را بــرای 
یــک بیانیــه مطبوعاتــی بــا ایــن عنــوان بازســازی 

بــه   EMPOWER ســهامی  شــرکت   » کننــد: 
اطــالع می رســاند کــه بودجــه ای بــه ارزش ٢

میلیــارد دالر را بــرای تامیــن تجهیــزات حیاتــی 
در طــول کوویــد ١٩ در نظــر گرفتــه اســت».

به عنــوان مشــاور روابــط عمومــی، مهــم اســت 
کــه بدانیــم چــه زمانــی بایــد چــه خــط  مشــی 
بالیــای  قبــال  از  تــا شــرکت ها  کنیــم  تعییــن 
طبیعــی، ســودجویی نکننــد. در ایــن مــورد، مــا 
EMPEQ بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه کمــک بــه

بــرای ارتقــای بودجــه خــود موجــه اســت؛ زیــرا 
ــا نصاب  هــای سیســتم تهویــه  کمــک می کنــد ت
مطبــوع بــه کار بازگردنــد و به صاحبان مشــاغل 
کمــک می کنــد تــا زیرســاخت  های ســاختمان 
خــود را ارتقــا دهنــد و در عیــن حــال جریــان 

نقــدی را حفــظ کننــد. 

برای م�فقیت، سازگار باشید.

تاریــخ بــه مــا نشــان داده اســت کــه رهبــران 
کســب وکاری کــه می تواننــد بــه طــور موثرتــری 
بــا تغییــرات ســازگار شــوند، کســانی هســتند 
در  می شــوند.  موفــق  درازمــدت  در  کــه 
همه گیــری  ســبب  بــه  رو  پیــش  دهه هــای 
جهانــی و تغییــرات ســریعی کــه تقریبــا در هــر 
بــرای   ٢٠٢٠ ســال  اســت،  داده  رخ  صنعــت 

مــدت طوالنــی در یادهــا خواهــد مانــد.

بــا نگاهــی بــه آینــده، پیش  بینــی مــی  کنیــم کــه 
ســازمان کســب وکار بــه کســب وکاری بــا دســت 
یابــی بــه موفقیــت پــاداش خواهــد گرفــت کــه 
بــه محیــط در حــال تغییــر عــادت می کنــد، بــه 
برنــد اصلــی خــود وفــادار می مانــد و ارزشــی را 
تعریــف می کنــد کــه بــرای مخاطبــان موردنظــر 

خــود بــه ارمغــان مــی آورد.
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�ررسی عم�ق بازاریا�ی م�اورس

�رگرفته از

ن�آوری هایــی  شــاهد  اکنــ�ن  اســت.  ت�ییــر  و  رشــد  حــال  در  ســرعت  بــه  فنــاوری 
ــرای بســیاری  ــد. یکــ� از ایــن ن�آوری هــا ب هســتیم کــه در گذشــته غیرقابــل تصــ�ر بودن
بــر  از افــراد شــامل متــاورس اســت؛ محیــط مجــازی خــاص و جذابــی کــه ســری�ا 
اینترنــت غلبــه کــرده اســت. ممکــن اســت ایــن مــ�رد را ابتــدا در فیلم هــای علمــ� 
مجم�عــه  یــا   «(Ready Player ١) آمــاده  یــک  شــماره  «بازیکــن  ماننــد  تخیلــ� 
«ماتریکــس (Metrix)» دیــده باشــید؛ امــا اکنــ�ن متــاورس فراتــر از افســانه اســت.

در  متــاورس   (AR) افــزوده  واقعیــت  و   (VR) مجــازی  واقعیــت  مــداوم  افزایــش  بــا 
حــال نفــ�ذ بــر اینترنــت اســت. تخمیــن زده شــده اســت کــه تقریبــا ٨٥ میلیــون کاربــر 
حداقــل یــک بــار در ســال ٢٠٢١ واقعیــت مجــازی یــا افــزوده را تجربــه کرده انــد. بــا اینکــه 
متــاورس دقیقــا چیــزی نیســت کــه فیلم هــای علمــ� تخیلــ� مجســم کرده انــد، امــا بــاز 
ــر اســت. ــد ارزشــ� تص�ر ناپذی ــد در حــال ت�لی ــرم محاســبات� جدی ــ�ان پلتف ــه عن هــم ب

تعداد کلمات: ٢٢٦٢ کلمه            زمان تقر��ی مطالعه: ١١ دقیقه

 از طرفــی بــه نظــر می رســد همــه رســانه های 
رده بــاالدر حــال بررســی ایــن موضــوع هســتند. 
ــا همــکاری  ــز (Forbes) ســتونی را ب حتــی فورب
کثــ� هــکل (Cathy Hackl) آینده پــژوه معــروف 
فنــاوری و تحلیل گــر متــاورس شــروع کــرد. فراتر 
از آن، صندوقــی بــا نــام صنــدوق ســرمایه گذاری 
متــاورس ATF  (NYSE: META) وجــود دارد. 
همــه ایــن مــوارد بــه اهمیــت روزافــزای متــاورس 

در ایــن زمانــه اشــاره دارنــد.

مصرف کننــدگان  نظرمی رســد  بــه  همچنیــن 
ایــن موضــوع را درک کــرده باشــند. واژه کلیــدی 
«متــاورس» ٦٧٧ هــزار نتیجــه در گــوگل بــه 
metaverse# همراه دارد. در عین حال هشتگ
بــا بیــش از ٦٠ هــزار پســت روی پلتفرم هــای 
ــه شــکل گســترده ای در  شــبکه های اجتماعــی ب
اینســتاگرام اســتفاده شــده و بیــش از ٥٠٠ بــار 

در ســاعت در توئیتــر، توئیــت می شــود.

حــاال زمانــی کــه مبحــث شــبکه های جمعــی، 
ــه میــان  ــال ب روابــط عمومــی و بازاریابــی دیجیت
متصــور  آن  بــرای  کاربردهایــی  چــه  می آیــد 

اســت؟

فهم متاورس
مجــازی  فضــای  شــامل  متــاورس  امــروزه 
توســط  کاربــران  آن  در  کــه  اســت  اشــتراکی 
آواتارهــای مجــازی خــود بازنمایــی می شــوند. 
ایــن جهان هــای مجــازی بــر اســاس تصمیمات و 
تعامــالت کاربــر در فضــا دائمــا تکامــل می یابنــد. 
ــن منظــور، جهــان واقعــی را منعکــس  ــه همی ب
فقــط  نــدارد.  «پایانــی»  هیــچ  کــه  می کننــد 
جهانــی اســت کــه هــر چــه کاربــر بیشــتری وارد 
آن می شــود، بیشــتر و بیشــتر بســط می یابــد.

ایــن جهــان نــه پــارک موضوعــی ســاده ای اســت 
کــه طراحــی آن بــه شــکل دقیــق برنامه ریــزی 
ــرای  ــه ب ــازی اســت ک ــا ب ــه صرف شــده باشــد و ن
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ســرگرمی کودکان ســاخته شده باشد. همچنین 
برنامه ســاده ای نیســت که بتوانید از اپ اســتور 
دانلــود کــرده و بــه راحتــی بــا آن «بــازی کنیــد». 
جهــان  کــه  هســتند  جهان هایــی  متاورس هــا 

واقعــی و مجــازی را بــا هــم تلفیــق می کننــد.

اگــر درک آن کمــی برایتــان دشــوار اســت، در 
ــر  اینجــا ویژگی هــای کلیــدی متــاورس بــه تصوی

کشــیده شــده اســت:

• همیشــه فعــال اســت. وقتــی متــاورس را تــرک 
نــه  نــه متوقــف می شــود و  کنیــد، آن جهــان 
پایــان می یابــد. بلکــه بــه شــکلی نامحــدود ادامــه 

پیــدا می کنــد.

• در زمــان واقعــ� م�جــ�د اســت. متــاورس خــط 
زمانــی دارد کــه بــا زمان بنــدی جهــان واقعــی 

هماهنــگ شــده اســت.

دارنــد.  را  خــ�د  خــاص  م�ج�دیــت  بازیکنــان   •
بازیکنــان می تواننــد در یــک زمــان فعالیت هــای 
مجزایــی انجــام دهنــد. در حالــی کــه دیگــران در 
حــال تعامــل بــا هــم هســتند، یــک نفــر می تواند 

فقــط در گوشــه ای بایســتد.

• جهان� خ�دکفا و کامال کارآمد. متاورس جهانی 
کامــال کارآمــد اســت کــه بــه کاربــران اجــازه خلق، 

و ســرمایه گذاری می دهــد.  فــروش  مالکیــت، 
همچنیــن کاربــران می توانند به خاطــر اقداماتی 
کــه در متــاورس انجــام می دهند شــناخته شــوند 

و بــه آنهــا پــاداش تعلــق بگیــرد.

• تلفیقــ� از پلتفرم هــای مختلــف. پلتفرم هــای 
مختلــف می تواننــد با هــم در متاورس کار کنند. 
بــه طــور مثــال در مــورد بازی هــای ویدئویــی، 
می توانیــد ابزارهایــی را از یــک بــازی بــه بــازی 

دیگــر منتقــل کنیــد.

• محتــ�ای ت�لیدشــده ت�ســط کاربــر. متاورس هــا 
مجــازی  فضاهــای  صــرف  از  بیشــتر  چیــزی 
بــرای خوش گذرانــی کاربــران هســتند. کاربــران 
دیگــر  کــه  کننــد  تولیــد  محتوایــی  می تواننــد 

کاربــران هــم از آن لــذت ببرنــد.

بازاریابی در متاورس
بازاریابان دیجیتال باید با آخرین پیشرفت های 
فناورانــه هماهنــگ بماننــد. ایــن شــامل فهــم 
متــاورس و پتانســیل کامــل آن می شــود. چیــزی 
کــه بایــد بازاریابــان درک کننــد ایــن اســت کــه 
متــاورس فقــط موضــوع جدیــد و ترندی نیســت؛ 
بــه نظــر می رســد متــاورس آمــده اســت تــا بمانــد 
و خــود را آمــاده می کنــد تــا موضــوع بــزرگ بعدی 

باشد.

بــا بســط متــاورس، بازاریابــان چگونــه می تواننــد 
بــا آن ســازگار شــوند؟

اول از همــه، بازاریابــان بایــد ارزش نســل هــزاره 
و نسل زد را به عنوان بازار هدف به یاد داشته 
باشــند. همچنین این نســل ها کاربران مشــتاق 
ــی  ــاورس همچــون بازی های بعضــی اشــکال مت
مثــل روبالکــس (Roblox) و فناوری هایــی مثــل 
واقعیــت مجــازی هســتند. بــا بــه یــاد داشــتن 
ایــن موضــوع بیاییــد بررســی کنیــم کــه چگونــه 

می تــوان در متــاورس بازاریابــی کــرد؟

بازاریابــی  در  متــاورس  مــ�ازی  بازاریابــی 
دنیای واقع�

تجربیــات بازاریابــی 
بــا  رقــم بزنیــد کــه 

دنیــای  تجربیــات 
ــا  ــا مــوازی ب واقعــی ی
از  شــما  برنــد  آنچــه 

پیــش در دنیــای واقعی 
انجــام داده اســت، گــره 

خــورده باشــند. بــه طــور 
مثــال برنــد آبجــوی ای بــی 

اینبــف (AB InBev) بــا نــام 
Zed) بــا زد ران (Stella Artois) اســتال آرتویــز

Run) در مــاه ژوئــن همــکاری کــرد تــا تجربــه ای 
مشــابه بــه تاماگوچــی (Tamagotchi) را در 
کنتاکــی دربــی (Kentucky Derby) رقــم بزنــد. 
(تاماگوچــی بــازی ژاپنــی مشــابه بــازی پــو اســت 
کــه محوریــت آن نگهــداری و مراقبــت اســت / 
کنتاکــی دربــی مســابقه اســب دوانی معروفــی 
اســت کــه ســالیانه در ایــاالت متحــده آمریــکا 
برگــزار می شــود.) آنهــا ایــن کار را بــه ایــن دلیــل 
انجــام دادنــد کــه برنــد اســتال آرتویــز ای بــی 
رویدادهــای  مالــی  زمینــه حمایــت  در  اینبــف 
اســب دوانی  مســابقات  مخصوصــا  و  ورزشــی 

نظــر  بــه  دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  مشــهور 
می رســد ســاخت پلتفــرم برخطــی کــه در آن 
اســب های توکن هــای غیرمثلــی (NFT) مبادلــه 
شــده، مســابقه داده و پــرورش داده می شــوند، 

نقطــه ورود طبیعــی بــرای آنهــا باشــد.

تجربه فراگیر نکته کلیدی است
ــه  ــاورس تبلیغــات مجــازی ارائ ــد در مت می توانی
دهید. به طور مثال بیدستک (Bidstack)، یک 
ــه تبلیغــات بازی هــای ویدئویــی  شــرکت فناوران
از کار در تبلیغــات خارجــی در جهــان واقعــی بــه 
جای گــذاری تبلیغــات روی بیلبوردهــای مجــازی 
تغییــر موقعیــت داد. هرچنــد می تواتیــد فراتــر 
برویــد.  مجــازی  بیلبوردهــای  از 
ــا  از آنجــا کــه متاورس هــا طبیعت
تجربــی و فراگیــر هســتند، 
ارائــه  بــا  اســت  بهتــر 
و  فراگیــر  تجربــه ای 
مشــابه بــا تبلیغــات 
در  عمــل  ابتــکار  و 
ایــن  از  بازاریابــی 
مــورد ســود ببریــد. به 
تبلیغــات  قــراردادن  جــای 
ســاده، ســازه های مربــوط بــه 
برنــد و رویدادهایــی را ارائــه دهیــد کــه کاربــران 

ــا تعامــل داشــته باشــند.  ــا آنه ــد ب بتوانن

دیده ایــم کــه پیشــرو های ایــن عرصــه تجربیــات 
می دهنــد؛  ارائــه  خــود  کاربــران  بــه  فراگیــری 
ماننــد کنســرت لیــل نــاز اکــس (Lil Nas X) در 
روبالکــس، تجربیــات بازدیــد از گ�چــ� گاردن 
محلــه  مجــازی  اجــرای  و   (Gucci Garden)
 (Washington Heights) واشــنگتن هایتــس
بــه عنــوان زیرمجموعــه بــرادران وارنــر. اخیــرا 
از  را  نوینــی  درآمــدی  جریان هــای  برندهــا 
طریــق همــکاری بــا متــاورس روبالکــس و دیگــر 
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کرده انــد. کشــف  متاورس هــا 

کلکسیون ها را در دسترس قرار دهید
مــردم جمــع آوری چیزهــا را دوســت دارنــد و 
متــاورس نیــز مکانــی برای آنهاســت تا عالیق 
قــرار دهنــد.  نمایــش  در معــرض  را  خــود 
می توانیــد تجربــه مشــابهی را در متــاورس بــا 
ــا مــواردی در نســخه محــدود  ــه کاالهــا ی ارائ
کــه فقــط می تواننــد در متــاورس جمــع آوری 

کننــد، رقــم بزنیــد.

در  گاردن  گوچــی  تجربــه  مثــال  طــور  بــه 
ارائــه  را  کلکســیون ها  اتــاق  روبالکــس 

می کنــد. ایــن مــورد بــه افــراد اجــازه می دهــد تــا 
مــوارد محــدود گوچــی را در متــاورس جمــع آوری 
کنند. از فروش اولیه موارد کلکســیونی، گوچی 
٢٨٦ میلیــون روبالکــس از بازی جمع آوری کرد.

ت�امل با ج�امع م�ج�د
در کل افــراد نســبت بــه تبلیغــات موضــع دارنــد. 
پــس همانطــور کــه برندهــا تــالش می کننــد تــا 
ــاد  در متــاورس نفــوذ کننــد، مهــم اســت کــه زی
خودنمایــی نکــرده و افــرادی کــه از قبــل آنجــا 
هســتند را آزار ندهنــد. فراتــر از آن، از آنجــا 
کــه می خواهیــد بــه آنهــا چیــزی بفروشــید بــه 

ــد. ــاز داری ــران نی ــن کارب ــت ای ــرش مثب پذی

بــه یــاد داشــته باشــید کــه نمی توانیــد بــدون در 
نظــر گرفتــن قالبــی جدیــد وارد پلتفرمــی جدیــد 
شــوید. به طور مثال برندها وقتی در روبالکس 
جذابیــت بیشــتری بــه خــود جلــب می کننــد کــه 
بــا اعضــای جامعــه توســعه دهندگان روبالکــس 
در ســاخت موارد و تجربیات شــریک می شــوند. 
بــه همیــن ترتیــب زمانــی کــه O٢ در فورتنایــت 
(Fortnite) کنســرت برگــزار کــرد، بــا ســازندگانی 
شــریک شــد کــه پیــش از آن هــم متخصــص 

پلتفــرم فورتنایــت بودنــد.

ایــن مــورد را بــه عنــوان کمپین اینفلوئنســرها در 
نظــر بگیریــد. محتــوای تولیدشــده توســط کاربــر 
اهمیــت دارد و بــه همیــن دلیــل اعضــای جامعــه 
بــه بخــش جدایی ناپذیــر اجرایــی کمپین هــای 

شــما تبدیــل می شــوند.

آزمایش مدوام
بازاریابــان  بــرای  هیجان انگیــز  زمانــی  اکنــون 
اســت. در حالــی کــه اصــول راهنمایــی وجــود 
دارد کــه می توانــد نشــان دهــد کــه بازاریابــان 
ــی  ــوع اســتراتژی و تاکتیک های ــد چــه ن می توانن
را شــکل دهنــد، متــاورس همچنــان پلتفرمــی 
تقریبــا نویــن اســت کــه فضــای زیــادی بــرای 
بهتریــن  می دهــد.  ارائــه  خطــا  و  آزمایــش 
شــیوه ها هنــوز بــه درســتی ایجــاد نشــده اند و 
پارادایم هــا هنــوز بــه شــکل کامــل و جامعــی 
شــکل نگرفته انــد. ایــن بــه بازاریابــان فرصــت 
زیــادی می دهــد تــا ســعی کننــد در رویکردهــای 

باشــند. تجربــی  و  منحصر به فــرد  خــود 

دیگر نم�نه های منحصر به فرد متاورس
• اســت�دیو دایمنشــن در نتیجــه آزمایش هایــش 

بــا متــاورس بــرای برندهــای مــد ٦٫٥ میلیــون 
یــک مجموعــه  دالر درآمــد کســب کــرد. آنهــا 
تولیــد مجــازی ایجــاد کردنــد کــه بــه کاربــر اجــازه 
مــی داد تــا روی ســکو قــدم بگــذارد، توســط ١٠٦

دوربیــن اســکن شــود و بــرای آزمایــش لباس هــا 
و مــوارد دیگــر بــه جهان هــای مجــازی وارد شــود. 
ــد  ــازی افترورل ــه خاطــر کار روی ب ــا بیشــتر ب آنه
 (Balenciaga) برای بالنسیاگا ( Afterworld)

در پاییز/زمســتان ٢٠٢١ شــناخته شــده اند. 

 (Grand Theft Auto V) گرنــد ثفــت آتــو وی •
کــه بــازی جهان بــاز ســندباکس اســت، مــواردی 
بــرای البســه ارائــه کــرد کــه مشــابه لباس هایــی 
بودنــد کــه معترضــان در هنگ کنــگ پوشــیده 
می توانســتند  هنگ کنــگ  معترضــان  بودنــد. 
مبارزه شــان در جهــان واقعــی را بــه متــاورس 
منتقــل کــرده و بــه چندیــن هنرمنــدی ملحــق 
شــوند کــه جهان هــای مجــازی را بــه شــکل ابــزار 

ــد. ــری داده ان ــر کارب سیاســی تغیی

• شــرکت دکــور خانــه بــا نــام هــاوز (Houzz) بــه 
مصرف کننــدگان اجــازه می دهــد تــا مجموعــه 
خانــه  ابــزار  و  مبــل  از  دیجیتــال  عکس هایــی 
ــه شــخصی اقالمــی را  ــار ک خــود بســازند. هــر ب

از طریــق خدمــات هــاوز خریــداری می کنــد، 
ســال  در  می کننــد.  درآمــد  کســب  آنهــا 
ــد  ٢٠١٧ نمایشــگر ســه بعــدی اضافــه کردن
کــه بــه کاربــران اجــازه مــی داد تــا اقــالم را 
بــه شــکل مســتقیم و از طریــق دوربیــن بــه 
ــا را  ــرده و آنه شــکل ســه بعدی مشــاهده ک
بــه شــکل بصــری در فضــای فیزیکــی کاربــر 

ــد. بگنجانن

• گــوگل مپــس (Google Maps) نمونــه 
ــرای  آزمایشــی از ویژگــی واقعیــت افــزوده ب
طــرح مســیرهای پیــاده روی خــود ارائــه کــرد. 
ایــن ویژگــی دســتورالعمل ها و فلش هــای 
دقیــق بصــری ارائــه می کنــد تــا کاربــران راحت تــر 
بتواننــد راه خــود بــه ســمت مقصدشــان را پیــدا 
کننــد. کاربــر فقــط نیــاز دارد دوربیــن خــود را 
ــه  ــاز ب ــرای آن نی ــه ب ــرد ک ــی بگی ــه ســمت جهت ب
دســتورالعمل دارد و ویژگــی واقعیــت افــزوده او 
را بــه ســمت جهــت درســت راهنمایــی می کنــد.

آینده در متاورس است
حــال  در  شــرکت ها  از  بســیاری  اکنــون 
آنهــا  هســتند.  متــاورس  در  ســرمایه گذاری 
نــه فقــط بــرای اهــداف ســرگرمی، بلکــه بــرای 
کســب وکار و اهــداف تخصصــی نیــز روی آن 

می بندنــد. شــرط 

بــه طــور مثــال بزرگ تریــن پلتفرم شــبکه مجازی 
یعنــی فیســبوک خــود را در آینــده بــه عنــوان 
شــرکتی متاورســی می بیند. مارک زاکربرگ روی 
ایجــاد متاورس هــای جمعــی و ســرمایه گذاری 
در آکیولــوس (Oculus)، فناوری هــای واقعیــت 
تمرکــز  فیســبوک  واقعیــت مجــازی  و  افــزوده 
زاکربــرگ   ٢٠٢١ آگوســت  در  اســت.  کــرده 
متــاورس کاری بــرای آکیولــوس معرفــی کــرد کــه 
بــه افــراد اجــازه مــی داد تــا بــا هــم کار کننــد، در 



ه
سان

ی و ر
موم

ط ع
ی رواب

ش
ی-آموز

ن تحلیل
�ولت

١٩
١٨

١٤
٠١ 

داد
خر

م | 
هار

 چ
ره

ما
ش

اتــاق کنفرانــس بنشــینند و گویــی کــه در دفتــر 
هســتند، بــا هــم تعامــل کننــد. از آنجــا کــه دفاتر 
بیشــتر و بیشــتری بــه ســازمان دهی کار از خانــه 
عالــی  اتفــاق  ایــن  زمان بنــدی  آورده انــد  روی 

اســت.

ِــی  فراتــر از فیســبوک، مجموعــا ســیلیکون وَل
مشــغول ســرمایه گذاری روی متاورس به عنوان 
نسل بعدی اینترنت است. همچنین هم اکنون 
بســیاری از بازی هــا عناصــری شــبیه بــه متاورس 
را در پلتفرم هــای خــود می گنجاننــد. بــه طــور 
Animal) مثــال فورتنایــت و انیمــال کراســینگ

Crossing) در بازی هایشــان کنســرت برگــزار 
می کننــد.

عالوه بر آن شرکت HTC روی فناوری واقعیت 
مجــازی مبتنــی بــر کســب وکار به جــای مبتنی بر 
مصرف کننــده کار می کنــد. ایــن نشــانه ای از ایــن 
ــت مجــازی کم کــم در  ــاوری واقعی ــه فن اســت ک
حــال تبدیــل بــه چیــزی بیشــتر از صرفا ســرگرمی 

است.

اگــر تمــام چیزهایــی کــه در بــاال ذکــر شــد هنــوز 
شــما را قانــع نکــرده اســت، پس شــاید ایــن مورد 
موثــر باشــد: مــردم در متــاورس و مخصوصا ارث 
تــو (Earth٢) امــوال ملکــی خریــداری می کننــد. 
ایــن نشــانه قــوی اســت کــه فنــاوری آمــده اســت 

کــه بماند.

چالش ها در متاورس
متــاورس بــه برندهــا نویــد آینــده هیجان انگیــزی 
را می دهــد؛ امــا هنــوز هــم بعضــی چالش هــا در 

مســیر هســتند کــه بایــد بــه آنهــا غلبه شــود.

از یــک طــرف، در حالــی کــه متاورس هــا در حــال 
بــاز هــم می تواننــد  کســب شــهرت هســتند، 
از بعضــی جذبه هــا اســتفاده کننــد. بــه دلیــل 

نیازهــای فناورانــه متاورس هــا، دسترســی به آن 
یک مســئله اســت. الزاما همه به دســتگاه هایی 
ماننــد کامپیوترهــای رده بــاال و لنزهــای واقعیــت 
مجــازی دسترســی ندارنــد تــا بتواننــد از متــاورس 
لــذت ببرنــد. ایــن مــورد شــدیدا بــازار بالقــوه 
مســیر  در  ســدی  و  کــرده  محــدود  را  برندهــا 

تالش هــای بازاریابــی تــوده می شــود.

همچنیــن برندهــا نیــاز دارنــد کــه در راهبــری 
متاورس هــا دقــت داشــته باشــند. بــرای پرهیز از 
ناخشنودسازی بازیکنان از برند، یکپارچه سازی 
بی نقــص ضــروری اســت. از آنجــا کــه فنــاوری 
جدیــد اســت، ممکــن اســت برندهــا هنــوز در 
مشــکل  متــاورس  در  مناســب  مــکان  یافتــن 
داشــته باشــند و ممکــن اســت در پیام هایشــان 
بیــش از حــد بی پــرده ظاهر شــوند. بــرای جایابی 
خــود بــه خوبــی برنامه ریــزی کنیــد و مطمئــن 

متــاورس  در  کــه  شــوید 
بــه  یکپارچــه  و  طبیعــی 

نظــر می رســد.

همچنین 
زیــادی  ســوء تفاهم های 
در متــاورس وجــود دارنــد. 
متــاورس  افــراد  معمــوال 
بــرای  ســاده ای  بــازی  را 
کــودکان تلقــی می کننــد. 
متــاورس  ارزش  همــه 
نمی کننــد.  درک  را 
ممکــن  همیــن  بخاطــر 
اســت برندهــا در نتیجــه 
بــرای  تالش هایشــان 
حضــور در ایــن پلتفرم هــا 
نشــوند. گرفتــه  جــدی 

حفــظ حریــم خصوصــی و 
امنیــت داده هــا همچنــان 

چالشــی در متــاورس اســت. همــراه بــا فنــاوری 
جدیــد نیــاز بــه اقدامــات امنیتــی پیشــرفته تر 
ایجــاد  مســتلزم  مــورد  ایــن  می شــود.  حــس 
روش هــای جدیــد بــرای حفــظ حریــم خصوصــی 
و حفاظــت از داده هــا در جایــی اســت کــه ایــن 
ــه طــور  ــچ وجــود خارجــی نداشــتند. ب مــوارد هی
مثــال بــرای احــراز هویــت شــخصی ممکن اســت 
بــه داده هــای بیشــتری از کاربــران نیــاز باشــد 
و در نتیجــه خطــرات حریــم خصوصــی داده هــا 

افزایــش می یابــد.

از آنجــا کــه اخیــرا متاورس هــا بــرای همــه رایــگان 
هســتند، برندها باید در حفاظت از تصویرشــان 
کنتــرل  کاربــران  چــه  هــر  باشــند.  محتــاط 
باشــند،  داشــته  متاورس شــان  در  بیشــتری 
احتمــال ایــن باالتــر مــی رود کــه برندتــان در کنــار 
محتوایــی مشــکوک ظاهــر شــود. همچنین خطر 

آسیب رســانی یــا بی احترامــی کاربــران به جایگاه 
شــما وجــود دارد. بــه همیــن دلیــل مهــم اســت 
کــه در راهبردهــای بازاریابــی خــود متحــد، آگاه 
و دقیــق باشــید تــا کاربرانتــان بتواننــد احســاس 
خوبــی نســبت به اشــتراک گذاری فضــای مجازی 

و تعامــل بــا شــما در آنجــا داشــته باشــند.

ــده ای  ــده  امیدوارکنن در نهایــت، متاورس هــا آین
ــد.  ــه می دهن ــت ارائ ــرای محاســبات و اینترن را ب
حتــی فراتــر از آن، متاورس هــا فضــای زیــادی 
بــرای نــوآوری بازاریابــان و تبلیغ گــران فراهــم 
فرصــت  چالش هــا  ایــن  علی رغــم  می کننــد. 
تجربی بــودن ایــن فضــا، تجربــه ای جــذاب ارائــه 
کــرده و پیروزی هــای فناورانــه منجــر می شــود.



جهــان بــا ســرعت باالیــی در حــال ت�ییر اســت و برای فعالیت هــای روابط  عم�م� 
هــم ایــن مــ�رد صــدق م� کنــد. اشــتیاق فزاینــده بــرای تنــ�ع، برابــری و جامعیــت 
ــزرگ کمــک کــرده  ــه اســت�فاهایی ادامــه دار و ب ــادی ب بیشــتر، در بخش هــای زی
ــام مجم�عه هــای  ــه ادغ ــور ب ــادی را مجب ــ� بخش هــای زی اســت؛ پاندمــ� جهان
کاری متفــاوت کــرده اســت و فناوری هــای ظاهــرا جدیــد ماننــد واقعیــت افــزوده 
و متاورس هــای غل� آمیــز شــروع بــه شــکل ده� فــاز ب�ــدی ارتباطــات کرده انــد.

٧٣ درصــد از متخصصــان روابــط عم�مــ� بــه شــکل اســت�اری اعتقــاد دارنــد 
کــه روابــط عم�مــ� بــه عنــ�ان یــک صن�ــت طــ� ٥ ســال آینــده دچــار ت�ییــرات 
اساســ� خ�اهــد شــد. بــه ایــن دلیــل، روی دســت اندرکاران روابــط عم�مــ� بــرای 

ــا ترندهــای صن�ــت فشــاری حــس م� شــ�د. ــدن ب همــگام مان
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بــا بــه یــاد داشــتن ایــن نــکات، اینهــا ١٠ ترنــد 
بــرای صنعــت روابــط عمومــی در  موردانتظــار 

هســتند:  ٢٠٢٢ ســال 
 «(DEI) جمعیــت  و  برابــری  «تنــ�ع،   .١

دارنــد. اهمیــت 
انتظــار  می تواننــد  عمومــی  روابــط  تیم هــای 
بــه ســتون  داشــته باشــند کــه DEI در ٢٠٢٢ 
تالش هــای ارتباطــی آنهــا تبدیــل شــود. پاندمــی 
جهانــی و اســتعفاهای بــزرگ ایــن تعدیــل را کــه 
در طوالنی مــدت انتظــار می رفــت، تســریع کــرد.
از  کارکنــان  هــم  و  مصرف کننــدگان  هــم 
DEI بــر  مبتنــی  اقدامــات  خــود  ســازمان های 

بیشــتری انتظــار دارنــد. عــالوه بــر این نســل های 
درصــد   ٦٠ از  بیــش  حــاال  کــه   Z و  هــزاره 

 (B٢B) کســب وکار  بــه  کســب وکار  خریــداران 
را تشــکیل می دهنــد، می خواهنــد کــه از شــر 
هنجارهایــی کــه اقلیت هــا را در حاشــیه قــرار 
می دهــد خــالص شــده و بــا برندهایــی کار کننــد 
کــه بــا در نظــر داشــتن اســتانداردهای DEI تبلیغ 
کــرده و عمــل می کننــد. در نتیجــه ســازمان ها 
بــرای اینکــه مرتبــط بماننــد و کســب وکار خــود را 
رشــد دهنــد نیــاز دارنــد تــا DEI را درون ارتباطــات 
خــود ادغــام کــرده و چنیــن پیام هایــی را بــا عمــل 

ــد. واقعــی پیشــتیبانی کنن
٢. محتــ�ای مطابــق بــا هدف، کســب وکار را 

بــه م�فقیــت م� رســاند.
تعــداد فزاینــده ای از بازیگــران در حــال رقابــت 
برای شــهرت در میان مشــتریان برخط هســتند. 
ایــن یعنــی ســازمان ها بــرای برجســته شــدن 
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بایــد کمپین هــای بســیار هدفمنــدی متناســب با 
مخاطبــان خــود ایجــاد کننــد.

ــط  ــن مــورد، تیم هــای رواب ــر ای ــرای انجــام موث ب
داده هــای  تفســیر  و  دریافــت  نحــوه  عمومــی 
ارتقــاء  را  (مصرف کننــده)  بینــش  و  مخاطــب 
خواهنــد داد. عــالوه بــر ایــن تیم هــای روابــط 
و  بــرده  بهــره  «خالــق»  اقتصــاد  از  عمومــی 
همکاری هــای خــود را بــا ســازندگان گســترش 
می دهنــد تــا بــا مخاطبــان خــود ارتبــاط برقــرار 
کــرده و فرصت هــای تجــاری جدیــدی را ایجــاد 

کننــد.
جالــب اینجاســت کــه بــه لطــف ارزش تجــاری 
از  کــه  خالــق  اقتصــاد  برندهــا،  بــرای  آنهــا 
اینفلوئنســرها، بالگرها و والگرها تشــکیل شده 
اســت، یکی از ســریع ترین اقتصادها را تشــکیل 
می دهــد و اکنــون حــدود ١٠ میلیــارد دالر ارزش 

دارد.
ــط عم�مــ� عضــ�ی از  ٣. متخصصــان رواب

گــروه هســتند.
برندهــا و ســازمان ها تــا بــه حــال تــا بــه ایــن 
نداشــتند.  تالقــی  اجتماعــی  مســائل  بــا  حــد 
مســئولیت های  عمومــی  روابــط  متخصصــان 
بیشــتر و بیشــتری را می پذیرنــد و اغلــب در کل 
گنجانــده  راهبــردی  برنامه ریــزی  فرآیندهــای 

می شــوند.
عم�مــ�  روابــط  اســتراتژی  هــر  در   .٤

اســت. ضــرورت  یــک  تیک تــاک 
بــرای  را  عظیمــی  رشــد   ١٩ کوویــد  پاندمــی 
نتیجــه  در  زد.  رقــم  اجتماعــی  شــبکه های 
متخصصــان روابــط عمومــی آنهــا را در اولویــت 
تــا  قــرار دادنــد  ارتباطــی خــود  اســتراتژی های 
میــزان پدیــداری و تعامــل را بــرای برندهایشــان 
افزایــش دهنــد. در ٢٠٢١ تیک تــاک رشــد بســیار 

خوبــی را تجربــه کــرد و انتظــار مــی رود تعــداد 
ســال  پایــان  تــا  آن  ماهیانــه  فعــال  کاربــران 
٢٠٢٢ بــه ١ و نیــم میلیــارد نفــر برســد. بــه همین 
دلیــل اســت کــه در ســال ٢٠٢٢ متخصصــان 
روابــط عمومــی و بازاریابــان بــه طــور مشــابه 
کمپین هــای خــود را از فیســبوک و اینســتاگرام 

بــه ســمت تیک تــاک متمرکــز خواهنــد کــرد.
٥. پایداری یک ابرقدرت برندسازی است.

ســازمان های  بــرای  پایــداری   ٢٠٢١ ســال  در 
سراســر جهــان یــک اولویــت شــد و انتظــار داریــم 

ــد. ــد در ٢٠٢٢ هــم ادامــه یاب ــن ترن کــه ای
درصــد   ٩٩ کــه  می دهنــد  نشــان  مطالعــات 
ESG رهبــران کســب وکار مســائل مرتبــط بــه
(شــاخص محیــط زیســت،دغدغه های اجتماعــی 
ــار ســازمان ها را در  ــت شــرکتی) و اعتب و حاکمی

می گنجاننــد. خــود  تصمیم گیری هــای 
و  افــزوده  واقعیــت  اســت  ممکــن   .٦
متــاورس مرحلــه ب�ــدی ارتباطــات را شــکل 

دهنــد.
را فرصتــی  (Bloomberg) متــاورس  بلومبــرگ 
گرفتــه  نظــر  در  بــازار  در  دالری  میلیــارد   ٨٠٠
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ــط عمومــی  اســت و در ٢٠٢٢ متخصصــان رواب
ــد کــرد  ــاورس را آزمایــش خواهن ــی مت و بازاریاب
تــا بــه اشــکالی کامــال متفــاوت بــا مخاطبانشــان 
 (AR) ــزوده ــت اف تعامــل داشــته باشــند. واقعی
ــری  ــال فراگی ــاورس و فضــای دیجیت ــه مت دری ب
ــا هــم ارتبــاط برقــرار  اســت کــه افــراد در آنجــا ب

کــرده، بــازی می کننــد و وقــت می گذراننــد.
در ٢٠٢١ برندهــای پیشــرو ماننــد اپــل، آدیــداس 
و دیگران در این محیط نوین پیشــگام شــدند و 
دیگــران هــم آنهــا را دنبال کردند. بازی وارســازی 
و  محصــول  جای گــذاری   ،(Gamification)
رویدادهــای مجــازی فقط بعضــی از فرصت های 
خاصــی هســتند کــه متــاورس ارائــه داده اســت.

٧. اطالعــات نادرســت در بخــش حق�قــ� 
گســترش م� یابنــد.

در ســال ٢٠٢٢ برندهــا همچنــان در فنــاوری 
نادرســت  بــا اطالعــات  بــرای مبــارزه  و منابــع 
ســرمایه گذاری می کننــد و متخصصــان روابــط 
عمومــی در خــط مقــدم ایــن اقدام خواهنــد بود.
در جهانــی از کمپین هــای رســوایی جمعــی و 
سیاســت، اطالعــات نادرســت در همــه جــا از 

واکســن های  تــا  اقلیم شناســی 
کوویــد ١٩ گســترش یافته انــد و 

حــاال هــم در بخش حقوقی 
هســتند. بــه دنبــال 

ســریع  توســعه 
اطالعات 

بــه  نادرســت 
یــک  عنــوان 

خدمت، 
این 

بــه  اطالعــات 
فزاینــده ای  طــور 

خطرنــاک  و  نافــذ 

ایــن، اطالعــات نادرســت  می شــوند. فراتــر از 
ســاالنه ٧٨ میلیــارد دالر ضــرر در بــازار ســهام، 
زیــان درآمــدی و کاهــش قابل توجــه اعتبــار را به 

می کننــد. تحمیــل  ســازمان ها 
Digital) ٨. خانــه  بــه  دوش هــای دیجیتــال

Nomad) رو بــه افزایــش هســتند.
تیم هــای  و  عمومــی  روابــط  آژانس هــای 
خانــه  بــه  اســتخدام  بــرای  کــه  ارتباطاتــی 
 دوشــان دیجیتــال آمــاده هســتند می تواننــد بــه 
روش هــای جدیــدی اســتعدادها را اولویت بنــدی 
کــرده و از مجموعــه بســیار بزرگ تــری از نامزدها 

بهــره ببرنــد.
بــا کوویــد ١٩ بســیاری از ســازمان ها در سراســر 
جهان از سیاســت های پایدار دورکاری اســتقبال 
کردنــد. ایــن باعــث افزایــش گســترده خانــه  بــه 
 دوش هــای دیجیتــال شــد. بــه شــکل خالصــه 
خانه  به  دوش های دیجیتال کارمندانی هستند 
کــه در جــای جــای جهــان زندگــی می کننــد. فقــط 
نفــر  از ١٠ میلیــون  بیــش  ایــاالت متحــده  در 
خودشــان را خانــه بــه دوش مجــازی می داننــد. 
انتظــار مــی رود تــا ســال 
ایــن   ٢٠٣٥
عــدد تــا 

یک 
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بــرای کمــک بــه کمی ســازی ارزش و اثــر تجــاری 
روابــط عمومــی در ســال ٢٠٢٢، متخصصــان 
روابــط عمومــی عــالوه بــر معیارهــای داده هــای 
وب  دارک  در  منشــن  میــزان  ماننــد  جدیدتــر 
(Dark web)، اعتبــار دامنــه، ترافیــک و میــزان 
داده تبدیــل مخاطــب بــه مشــتری، بک لینک هــا 
 ،(spam score) اســکور  اســپم   ،(backlinks)
رتبه بنــدی کلمــات کلیــدی و مــوارد دیگــر بــه 
ترکیبی از معیارهای تعیین شــده نیز نیاز دارند؛ 
مثــل میــزان منشــن ها، دسترســی رســانه ها، 

ــد. احساســات مخاطــب و ســهم صــدای برن

میلیــارد نفــر در سراســر جهــان افزایــش یابــد.
ص�تــ�  خدمــات  از  عم�مــ�  روابــط   .٩

کــرد. خ�اهــد  اســتفاده  اجتماعــ� 
٢٠٢٢ ســال  در  عمومــی  روابــط  متخصصــان 

ادغــام  خــود  ارتباطــات  ترکیــب  در  را  صــوت 
تحــت  کانال هــای  طریــق  از  و  کــرد  خواهنــد 
مالکیــت و پولــی و همچنیــن از طریــق مشــارکت 
بــا صداهــای تاثیرگــذار از فرصت هــای مرتبــط در 

ایــن فضــا اســتفاده خواهنــد بــرد.
در ســال ٢٠٢١ شــهرت پادکست ها و گزینه های 
مختلــف خدمــات صوتــی اجتماعــی مانند توئیتر 
اسپیســز (Twitter Spaces) و کالب هــاوس 
روش هــای  ســازمان ها  بــه   (Clubhouse)
بیشــتری بــرای دسترســی بــه عمــوم مــردم ارائــه 
داد. عــالوه بــر ایــن کوویــد ١٩ تقریبــا هیــچ اثــری 
روی تبلیغــات صوتــی دیجیتــال در ســال ٢٠٢١

نداشــت و منجــر بــه رشــدی ثابــت و بی وقفــه 
شــد.

ــط  ١٠. داده و ســنجش اول�یــت اصلــ� رواب
عم�مــ� هســتند.

در محیطی که به شــکل فزاینده ای پیچیده و از 
هــم گســیخته اســت، مســئوالن روابــط عمومی، 
بازاریابــان و ارتباط گیــران حقوقــی در هــر مرحله 
از جریان کار خود به شــکل یکســانی به داده ها 
و بینــش نیــاز دارنــد: از تحقیــق و برنامه ریــزی 
گرفتــه تــا اجرا، ســنجش عملکرد و بهینه ســازی.
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بخش دوم

فوت کوزه گری



روایت گری راه�ردی چ�ست و چرا 

�رای �رند�ان ضروری است؟

بیاییــد بــه ســال ٢٠٠٤ برگردیــم. در یکــ� از کالس هــای گــرم کالــج بوســت�ن 
چندیــن دانش آمــ�ز منتظرنــد کــه اســرار تبلی�ــات افشــا شــ�ند. همزمــان بــا قــدم 
ــاال و  ــا ریســک ب ــه ب ــه داخــل کالس تص�راتــ� از جلســات ارائ گذاشــتن اســتاد ب

ــد. ــا را دربرم� گیرن ــرد ذهــن م ــه ف ــی منحصــر ب رویدادهای

او م� گ�ید:»امــروز م� خ�اهــم بــه شــما مهم تریــن ویژگــ� هــر تبلیغ گــر خ�بــی 
را بگ�یــم.»

تمام افراد کالس شیفته او شده اند.

«آنها هم انسانند؛ مثل بقیه.»

این آن افشاگری نیست که همه ما انتظارش را داشتیم.

تعداد کلمات: ٢٠٧٣ کلمه            زمان تقر��ی مطالعه: ١٠ دقیقه
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خــوب،  تبلیغــات  می دهد:»کلیــد  ادامــه  او 
توانایــی شــما بــرای فهــم ایــن مــورد اســت کــه 
ــد و  ــزی فکــر می کن ــه چــه چی مخاطــب شــما ب
می توانیــد  شــما  چــون  دارد؛  احساســی  چــه 
در ســطح یــک انســان بــا او همذات پنــداری 
کنیــد. همــه چیــز حــول محــور برقــراری اتصــال 
ــه  ــن ایده هــا ب ــاط اســت. بهتری ــرورش ارتب و پ

شــدت ســاده هســتند.»

بــرای هــر فــردی در آن کالس کــه گرفتــار ایــن 
صنعــت شــده اســت، قطعــا آن درس از آن 
روز بارهــا و بارهــا تکــرار شــده اســت. اگــر مــا 
در همــکاری بــا هــر برنــدی فقــط در راســتای 
تحقــق یــک مــورد تــالش کــرده باشــیم، ایــن 
اســت کــه آن اتصــاالت را بــه وجــه انســانی 
را  ارتباطمــان  و  کنیــم  جــذب  مشــترکمان 
آن  بــه  بیشــتر  مخاطبانشــان  کــه  چیــزی  بــا 

را  آن  و  کــرده  احســاس می کننــد فکــر 
دهیــم.  پــرورش 

بهترین 
فعالیت ها 

ساده 
هستند. 

داستان های 
آنها 

هــدف  را  احساســاتی 
جــدا  کــه  می گیرنــد 

مردم شناســی،  وجــه  از 
جغرافیــا و صنعــت، مــردم می تواننــد بــا آن 

کننــد. برقــرار  ارتبــاط 

این هســتۀ روایت داســتان به شــکل راهبردی 
و دلیــل حیاتی بــودن آن بــرای برندتــان اســت. 
چــه ایجــاد روایتــی ســازمانی باشــد کــه باعــث 
ارزش گــذاری شــرکت  و  بــازار  در  دیده شــدن 
یــا  محصــول  موقعیت یابــی  چــه  می شــود، 

 (employment brands) کارفرمــا  برندهــای 
متمایــز  را  ذی نفعــان  ارزش هــای  کــه  باشــد 
راهبــردی  روایت گــری  می کننــد،  منعکــس  و 
اطــراف  در  کــه  ارتباط گیری هایــی  بــا  همیشــه 
مشــتریان مــا رخ م� دهــد ارتبــاط برقــرار م� کنــد 
تــا مطمئــن شــ�د کــه داســتان های آنهــا با جنس  
افــرادی کــه ســع� در حصــ�ل بــه آنــان دارنــد 
مطابقــت داشــته باشــد. ســاده بــه نظــر م� رســد 
و ســاده اســت؛ امــا روایت گــری راهبــردی بــه 
مت�ادل ســازی چشــم اندازی وســیع از جهــان بــا 
فهــم کمــ� از چیــزی کــه ذی نفعــان همیــن االن 

بــه آن اهمیــت م� دهنــد نیــاز دارد.

روایت گــری  پــژواک:  اتــاق  از  خــروج 
شــروع  زمانــ�  چــه  و  چگ�نــه  راهبــردی 

؟  د م� شــ�
پــا  برندهــا  کــه  زمانــی  معمــوال 
می گذارنــد  مــا  شــرکت  بــه 
حمایــت  دنبــال 

رسانه ای 
اکتسابی 

می گردند؛ 
بیــش  بــرای 
از ٨٠ درصــد 

برنامه های 
مــا ایــن مــورد از 
ــی  خدمــات اصل

کــه  ارائــه می کنیــم. اســت 
امــا موفقیــت رســانه اکتســابی بــه روایت گــری 
فزاینــده ای  شــکل  بــه  و  دارد  نیــاز  راهبــردی 
دیگــر محتواهــای ایجادکننــدۀ تقاضایــی کــه 
در ســاخت برنــد و تغییــر چشــم اندازها نقــش 

هســتند. ترتیــب  همیــن  بــه  نیــز  دارنــد 

دهیــم.  دهیــم. پــرورش  پــرورش 
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بــا   همیشــه  راهبــردی  روایت گــری 
ارتباط گیری هایــی کــه در اطــراف مشــتریان 
مــا رخ م� دهــد ارتبــاط برقــرار م� کنــد تــا 
بــا  آنهــا  داســتان های  کــه  شــ�د  مطمئــن 
جنــس  افــرادی کــه ســع� در حصــ�ل بــه 

باشــد. داشــته  مطابقــت  دارنــد  آنــان 

اولیــن قــدم درســت در ســاخت روایتــی کــه 
رســانه اکتســابی مشــتریان مــا را بــه موفقیــت 
ــرون از حــوزه آن برنــد و  رســانده، نــگاه بــه بی
اتــاق پــژواک آن و ارزیابــی بــازار اســت. آنهــا در 
کنــار برندهــای مشــتاقی کــه پیشــرو موضوعات 
و ترندهــای مختلــف هســتند که مخاطبینشــان 
بیشــتر بــه آنهــا اهمیــت می دهنــد، بــه رقبــای 
اصلــی خــود نیــز توجــه دارنــد. در کل برندهــای 
چــه  تحــول  و  تمایــز  ایجــاد  بــرای  باالدســتی 

می کننــد؟

بازبین� رقیبان اصل� و اینفل�ئنسرها
بازبینــی بــازار قطعــا مفهــوم نوینــی نیســت. 
مجموعــه  هــر  در  معتبــر  ابــزار  یــک  بلکــه 
بــا  امــا  بازاریابــی حرفــه ای اســت.  ارتباطــات 
توجــه بــه فشــارهایی کــه بــرای همــگام مانــدن 
بــا حــرکات رقبــا و ایجــاد ســرنخ در هــر قــدم 
ــی  وجــود دارد، شــاهدیم کــه تیم هــای بازاریاب
بــرای  واکاوی دیدگاه هــا  ارتباطــات هنــگام  و 
پیشــبرد برنامه هــای خــود، رقبــای مســتقیم را 

بــه رهبــران ارتباطــی ترجیــح می دهنــد.
مجم�عــه  شــرکت تان،  از  خــروج  بــا 
پــژواک  اتاق هــای  یــا حتــ�  رقبــای اصلــ� 
امــا  بــود.  خ�اهنــد  متزلــزل  صن�ت تــان 
ایــن مــ�رد م� تــ�ان بــه شــما کمــک کنــد تــا 
زمینــه مناســبی را بــرای روایت گــری مرتبــط 

کنیــد. پیــدا  تاثیرگذارتــر  و 

ــای اصلــی شــما ظاهــرا  ــا رقب ارزیابــی اینکــه آی

فعــال هســتند یــا نــه نیــز اهمیــت دارد؛ آیــا 
آنهــا درگیــر موضوعاتــی هســتند کــه ذی نفعــان 
آیــا  نــه؟  یــا  بــه آن اهمیــت می دهنــد  شــما 
ماکرودرایوهــای  حــول  جــاری  مباحــث  در 
مشــارکت  موضوعــات  ایــن   (macrodriver)
یــا  ماکرودرایوهــا  می دانیــد  آیــا  می کننــد؟ 
فاکتورهــای تاثیرگــذار بــر هنجارهــای جمعــی 
بی خبریــد، اگــر  هســتند؟  چیزهایــی  چــه 
بایــد ارزیابــی خــ�د را فراتــر از رقبــای مســتقیم 
ــد  ــر بگیری ــی را در ب ــا برندهای ــد ت گســترش دهی
خ�دتــان  صن�ــت  بــه  مرتبــط  کنش هــای  کــه 
واقعــا  کــه  ابداعاتــ�  بــا  و  رهبــری م� کننــد  را 
ــازار  ــازه  وارد ب باعــث حــل مســائل م� شــ�ند، «ت
فراتــر  بــه  کل  در  بایــد  همچنیــن  شــده اند». 
باشــید  از جهــان کســب وکار نگاهــی داشــته 
عمومــی،  بخــش  در  اینفلوئنســرهایی  تــا 
تحصیــالت و عمــوم مــردم را نیز شــامل شــوید. 
رقبــای  مجموعــه  شــرکت تان،  از  خــروج  بــا 
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ــان  ــژواک صنعت ت ــا حتــی اتاق هــای پ اصلــی ی
متزلــزل خواهنــد بــود. امــا ایــن مــورد می تــوان 
بــه شــما کمــک کنــد تــا زمینــه مناســبی را بــرای 
روایت گــری مرتبــط و تاثیرگذارتــر پیــدا کنیــد.

تحلیــل روش هــا بــرای تق�یــت یــا ت�ییــر 
مســیر ارتبــاط برنــد 

کــه  را  اینفلوئنســرهایی  و  رقبــا  کــه  زمانــی 
می خواهیــم بــر آنهــا نظــارت داشــته باشــیم 
تشــخیص دادیــم، تحلیــل روشــی را ســامان 
می دهیــم کــه از طریــق مجموعــه ای از کلمــات 
مشــترک،  اکتســابی،  کانال هــای  در  کلیــدی 
تحــت مالکیــت و پولــی بــه مســائل و ترندهــای 

توجــه می کننــد. اولویــت  دارای 
سواالتی شبیه به این را می پرسیم:

«آیــا کلماتــی کــه برنــد شــما بــرای ارتباط گیــری 
را  روشــی  می کنــد  اســتفاده  مخاطبانــش  بــا 
منعکــس می کنــد کــه بیشــتر مــردم در مــورد 

همیــن موضوعــات صحبــت می کننــد؟»

«آیــا برنــد شــما بــه اصطالحــات و موضوعاتــی 
بــرای  یــا  شــده اند  منقضــی  کــه  دارد  تمایــل 

هســتند؟» بی معنــی  ذی نفعــان 

زمانــ� کــه از ایــن مــ�رد بــه درســت� اســتفاده 
ــد  ــر روش هــا م� ت�انن شــ�د، ابزارهــای نظــارت ب
رخ  رســانه ای  فضــای  در  کــه  گفتگ�هایــی 
م� دهنــد را بــه بینشــ� انتقــادی تبدیــل کننــد 
کننــد؛  هدایــت  را  راهبــردی  روایت گــری  تــا 
کلیــد انجــام آن، فهــم ایــن اســت کــه امــروز 
چــه موضوعاتــی بــا مخاطبیــن شــما مرتبطنــد؛ 
بــه  رو  موضوعــات  آن  محبوبیــت  آیــا  اینکــه 
کاهــش یــا افزایــش اســت و آیــا شــما از همــان 
کلماتــی اســتفاده می کنیــد کــه مخاطبانــی کــه 
بــه دنبــال جــذب آنهــا هســتید از آن اســتفاده 

می کننــد یــا خیــر.

همچنیــن توجــه بــه ایــن ضــروری اســت کــه 
درون  از  پیام هــا  هم ســویی  از  نــوع  ایــن 
شــروع می شــود. بــر کســی پوشــیده نیســت 
کــه مصرف کننــدگان برندهایــی را کــه بــه آنهــا 
ــه دلیــل تجــارب ناخوشــایند  ــد ب وفــادار بوده ان
ایــن  ریشــه  اغلــب  و  مشــتری رهــا می کننــد 
نظرســنجی  اســت.  هم ســویی  تجربیــات 
ریویــو  بیزینــس  هــاروارد  توســط  اخیــرا  کــه 
شــد  انجــام   (Harvard Business Review)
دریافــت کــه ٦٩ درصــد برندهــا برای آماده ســازی 
انبــوه  بــه اضافه بــار اطالعاتــ�  ارشــد  کارکنــان 
تکیــه م� کننــد کــه بــرای انتقــال اطالعاتــ� که آن 
تیم هــا واقعــا بــرای اســتقرار برنــد و محصــ�الت 
انــدازه  ایــن  دارنــد،  نیــاز  مصرف کننــدگان  بــه 

کافــ� نیســت.
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کــه  اســت  ایــن  فهــم  آن،  انجــام  کلیــد 
مخاطبیــن  بــا  م�ض�عاتــ�  چــه  امــروز 
محبوبیــت  آیــا  اینکــه  مرتبطنــد؛    شــما 
آن م�ض�عــات رو بــه کاهــش یــا افزایــش 
کلماتــ�  همــان  از  شــما  آیــا  و  اســت 
اســتفاده م� کنیــد کــه مخاطبانــ� کــه بــه 
ــال جــذب آنهــا هســتید از آن اســتفاده  دنب

خیــر. یــا  م� کننــد 

هم ســویی زمانــی رخ می دهــد کــه تخصــص 
ارتباطــات  مســئول  عنــوان  بــه  مــا  بینــش  و 
ــن  ســازمان، خــود را نشــان می دهــد؛ در همی
حــال کــه اخبــار و روایــات در طیــف وســیعی 
ــا را مشــاهده  ــد، آنه ــع تکامــل می یابن از صنای
و دنبــال می کنیــم. لنــز خارجــی مــا، توانایــی 
کشــف مضامیــن و اتصــال آنهــا در بســیاری از 

ــا اســت. ــدرت م ــز ابرق ــع متمای صنای

فضــای خالــ� خــ�د را پیــدا کــرده و روایــت 
خــ�د را شــکل دهیــد

در کنــار ایــن مــوارد انتقــال ایــن بینش هــا از 
طریــق دیــدگاه مالکیــت گفتگــو (یــا ســهم صــدا) 
می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا تشــخیص 
دهیــد فرصــت داریــد کــه چــه موضوعاتــی را در 
اختیــار خــود بگیریــد؛ ایــن مــورد فضــای خالــی 
میــزان  داده هــای  کــه  حالــی  در  شماســت. 
محبوبیــت بــه شــما کمــک می کننــد تشــخیص 
دهیــد کــه آیــا موضوعــی ارزش تکیــه بــر آن را 
دارد یــا نــه. قطعــا همان طــور کــه بســیاری از 
برندهــا آرزوی آن را دارنــد می توانیــد «یــک 
واقــع  در  امــا  دهیــد»؛  شــکل  دســته بندی 
شــاید بهتــر باشــد کــه بــه شــکل معنــی داری 
ذی نفعانتــان  کــه  شــوید  موضوعاتــی  درگیــر 
جــای  بــه  و  می کننــد  صحبــت  موردشــان  در 
مواضــع  برجسته ســازی  نحــوه  روی  تمرکــز 
یــا راه حل هــای خــود در میــان گــروه از زبــان 

مشــابه خودشــان اســتفاده کنیــد. امــا چگونــه؟
درک روایــت خ�دتــان و نحــ�ه ادغــام آن بــا 
مباحــث جــاری کــه ذی نفعانتــان بــه آنهــا 
ت�جــه خ�اهنــد کــرد، کلیــد تق�یــت آن بــرای 

برندتــان اســت.

بیاییــد تصــور کنیــم کــه شــرکت شــما در فضــای 
میــزان  می کنــد.  فعالیــت  تامیــن  زنجیــره 
منشــن بــه زنجیــره تامیــن بــه تنهایــی در شــش 
مــاه گذشــته ١١٦ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
همــه دلیــل آن را می دانیــم؛ چــون همــه مــا 
بــه دلیــل چالش هــای زنجیــره تامیــن تعللــی 
ــن  ــم. ای ــه کردی ــان تجرب را در زندگــی روزمره م
اوج گیــری در صحبــت در مــورد زنجیــره تامیــن 
روایــت  بــه  بیشــتر شــما  بــه عالقــه و توجــه 
می شــود.  ترجمــه  فضــا  ایــن  در  راهبــردی 
اصیــل  توجــه  ســادگی  بــه  نمی توانیــد  شــما 
ایجادشــده توســط ماکــرو درایورهــا را ماننــد 
یــک بیمــاری همه گیــر رقــم بزنیــد. بــه جــای 
آن نیــاز داریــد کــه آن را تحــت کنتــرل خــود در 
بیاوریــد. امــا گفتگویــی اوج گرفتــه نیــز پــر ســر و 
صــدا و رقابتــی اســت؛ پــس چگونــه قــرار اســت 

متمایــز باشــید؟

اینجــا جایــی اســت کــه «فضــای خالــی» شــما 
بــه میــدان می آیــد. بــه طــور مثــال فــرض کنیــد 
پلتفرمی ســاخته اید که با اســتفاده از شبکه ای 
از راننــدگان مســتقل، هدایــت تحویــل کاال بــه 
مشــتری نهایــی را انجــام می دهــد. در گفتگــوی 
زنجیــره تامیــن بــه شــکلی وســیع تر، ممکــن 
ــن مفهــوم باشــد  ــی شــما ای اســت فضــای خال
کــه مشــتری نهایــی بــرای شــرکت های بــزرگ 
و کوچــک حیاتــی شــده اســت و فقــط شــما 
توانایــی هماهنــگ بــا پلتفــرم خــود را داریــد 
تــا در درجــه شــریکی بالقــوه بــرای آمــازون یــا 
UPS قــرار بگیریــد. شــاید شــروع بــه نظــارت بــر 

ــا آمــازون و UPS ایــن  ایــن کنیــد کــه همــراه ب
ــه  موضــوع در کجــا بحــث می شــود و شــروع ب
اظهارنظــر کنیــد یــا بــا ایــن امیــد کــه آن برندهــا 
بــه شــما توجــه کننــد، بــه کارشناســان خــود 
پیشــنهاد دهیــد کــه وارد گفتگــو بــا آنهــا شــوند. 
یــا شــاید تبلیغــات هدفمنــدی ایجــاد کنیــد کــه 
مقیــاس و انعطاف پذیــری شــما را نشــان داده 
را  ســازمان ها  ایــن  ســهام داران  مســتقیما  و 
هــدف می گیــرد. درک روایــت خودتــان و نحــوه 
ادغــام آن بــا مباحــث جــاری کــه ذی نفعانتــان 
بــه آنهــا توجــه خواهنــد کــرد، کلیــد تقویــت آن 

بــرای برندتــان اســت.

از  راهبــردی  روایت گــری  فعال ســازی 
کانال هــا و  محتــ�ا  طریــق 

اســت؛  مبــارزه  از  نیمــی  فقــط  روایــت  خــود 
بــه  هــم  می کنیــد  روایــت  کجــا  را  آن  اینکــه 
ــی کــه فضــای  ــدازه مهــم اســت. زمان همــان ان
خالــی خــود را یافتیــد و روایــت راهبــردی خــود 
را تنظیــم کردیــد، تیــم شــما بایــد کمــک کنــد 
از طریــق محتوایــی واضح تــر و توزیعــی  کــه 
هوشــمندتر آن را منتقل کند و برای دســتیابی 
بــه ذی نفعــان درســت از کانال هــای اکتســابی، 

اســتفاده  پولــی  و  مالکیــت  تحــت  مشــترک، 
کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه انتظــار مــی رود تعــداد 
کاربــران جهانــی رســانه های اجتماعــی تــا ســال 
٢٠٢٣ بــه ٣٫٤٣ میلیــارد نفــر برســد، زمــان 
آن رســیده اســت کــه برندهــا راه هایــی بــرای 
مالقــات مخاطبــان خــود در جایــی کــه هســتند 

ــد. بیابن
بــا داشــتن روایــت مناســب بــرای دســتیابی 
شــما  ت�ییــرات  و  محتــ�ا  مخاطبــان،  بــه 
م� ت�اننــد بــه شــدت بهبــود یابنــد. بارهــا 
ــا  ــم؛ محت�ایــی کــه ب و بارهــا ایــن را دیده ای
مشــتریان خــ�د در آن شــریک م� شــ�یم 
وب ســایت ها،  در  برتــر  محتــ�ای  اغلــب 
پلتفرم هــای تبلی�اتــ� و منبــع رشــد و ت�ییر 
اجتماعــ�  شــبکه های  دنبال کننــدگان 

هســتند.

کار  خــود  مشــتریان  بــا  همــراه  معمــوال  مــا 
می کنیــم تــا مجموعــه محتوایــی بســازیم کــه 
از روایــت آنهــا پشــتیبانی می کنــد. چــه ایــن 
تحقیقــات  فــروش،  داده هــای  شــامل  مــورد 
مصرف کننــده یــا رســانه های چندگانــه مشــتری 
یــا کارمنــد باشــد کــه بــه زنده کــردن آن روایــت 
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ــا  در قالــب انســان کمــک می کنــد. همچنیــن ب
ــه  ــا تیم هــای تقاضــای مشــتریان ب همــکاری ب
آنهــا یــاری می رســانیم تــا از  طریــق بهتریــن 
ذی نفعــان  بــه  دســتیابی  بــرای  کانال هــا 
خــود چــاره بیندیشــند؛ چــه ایــن مــورد رســانه 
 ،CNBC ژورنــال،  اســتریت  وال  جــاری 
یــا  هدفمندتــر  ایمیلــی  بازاریابی هــای  دیگــر 
بــا  بــا   باشــد.  پولــی  تبلیغــات  راهبردهــای 
داشــتن روایــت مناســب بــرای دســتیابی بــه 
مخاطبــان، محتــوا و تغییــرات شــما می تواننــد 
بــه شــدت بهبــود یابنــد. بارهــا و بارهــا ایــن را 
دیده ایــم؛ محتوایــی کــه بــا مشــتریان خــود در 
آن شــریک می شــویم اغلــب محتــوای برتــر در 
آنهــا و  تبلیغاتــی  پلتفرم هــای  وب ســایت ها، 
منبــع رشــد و تغییــر دنبال کننــدگان شــبکه های 

اجتماعــی اســت.

روایت گــری  مجموعــه  کــه  زمانــی  هرچنــد 
ــا کــرده باشــید هــم هنــوز  راهبــردی خــود را بن
کار شــما تمــام نشــده اســت. همان طــور کــه 
می یابــد،  تکامــل  بیشــتر  و  بیشــتر  برندتــان 
بررســی مجــدد آن بــه شــکل منظــم اهمیــت 
بــرای  زمان هــا  بهتریــن  می کنــد.  پیــدا 
راهبــردی  روایت گــری  تمرینــات  به کارگیــری 

از: عبارتنــد 

ابتــدا ســفر فعالیــت روابــط عمومــی خــود   •
بــه  شــریک جدیــد  یــک  شــروع می کنیــد،  را 
کار می گیریــد یــا تیــم درونــی خــود را تکامــل 

. می بخشــید

• برنــد شــما در تــالش اســت تــا بــه عنــوان 
شــرکتی کمتــر شناخته شــده یــا در مجموعــه 

رقابتــی در حــال تکامــل دیــده شــود.

• شــروع رویدادهــای مهــم ادغــام و تملیــک 
یــا  مالکیــت  مالــی،  تامیــن  شــامل   (M&A)

اولیــه. عرضــه 

اولویــت؛  دارای  جدیــد  مخاطبــان  پیگیــری   •
یــا  بازارها/محصــوالت  گســترش  جملــه  از 

شــغلی. برنــد  تاســیس/تجدید 

• در ابتــدا راهبــرد ESG خــود را شــکل دهیــد. 
تنظیــم روایــت جامــع بــرای اعتبــار و تمایــز برنــد 

در ایــن کار ضــروری اســت.

• ترمیم شــهرت پس از بحران و انتقال مســیر 
رو بــه جلو.

روایت گــری یــک فرآینــد اســت و روایت گــری 
شــدۀ  اضافــه  قدم هــای  شــامل  راهبــردی 
برنامه ریــزی و ســنجش اثــر داســتان اســت. 
ــگاه  ــن ن ــه ای ــا ب ــه تنه ــن مجموعــه ن در طــی ای
می کنیــم کــه ایــن فرآینــد از ابتــدا تــا بــه پایــان 
چطــور کار می کنــد، بلکه طیف وســیع راه هایی 
از  می تــوان  آن  در  کــه  می کنیــم  بررســی  را 
بــه  تــا  کــرد  روایت گــردی راهبــردی اســتفاده 

نقــاط ضعــف رایــج تجــاری پرداخــت.
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چرا به ترفندهای جدید نیاز داریم؟

بــا روزنامه نگارانــ� کمتــر در نشــریات و  چهــره همــ�اره در حــال ت�ییــر رســانه 
ن�یســندگان و بالگرهایــی بیشــتر بــرای دسترســ� و برقــراری ارتبــاط، روی نحــ�ه 
ارتباط گیــری عم�مــ� مــا تاثیــر گذاشــته اســت. امــا در حالــ� کــه همچنــان محتــ�ا 
بازیگــر اصلــ� صحنــه اســت، عنصــر اصلــ� هــر کمپیــن روابط عم�مــ� فناورانــه 
کســب وکار بــه کســب وکاری -ی�نــ� بیانیــه مطبوعاتــ�- از نظــر روزنامه نــگاران دیگــر 
مطلــ�ب نیســت و کارایــی خــ�د را از نظــر پوشــش رســانه ای از دســت داده اســت. 
ســر و صــدای زیــادی وجــ�د دارد، امــا روزنامه نــگار بــه انــدازه کافــ� نیســت. اگرچــه 
یــک بیانیــه مطبوعاتــ� هنــ�ز هــم بــرای شــروع کار، یــک انتصــاب اجرایــی یــا ســایر 
اعالمیه هــای «ســخت خبــر» کارآمــد اســت، امــا راه هــای خالقانه تــری بــرای تضمیــن 

پوشــش کســب وکار و تق�یــت برنــد شــما وجــ�د دارنــد.

�رگرفته از

ترفندهای خالقانه ای که جایگز�ن 

�یا�یه های مط�وعاتی می شوند

تعداد کلمات: ١٠٠٤ کلمه            زمان تقر��ی مطالعه: ٦ دقیقه
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از  لیســتی  و  اخبــار  بــر  موج ســواری  بلــه، 
ویژگی هــای پیشــرو خــود نشــریه (اگــر وجــود 
ــرای کســب پوشــش  ــی ب داشــته باشــند) فرصت
فراهــم می کننــد. بــا ایــن حــال کیفیــت و کمیــت 
تحمیــل  گفتمانــی  شــکل  بــه  پوشــش  ایــن 
می شــود. بــه طــوری کــه نتیجــه ارائــه روابــط 
عمومی به شدت متفاوت است؛ از درج نشدن 
در مقالــه ای کــه مدیــر فنــاوری اطالعات تــان بــا 
آن مصاحبــه کــرده اســت گرفتــه تــا کوچک تریــن 

منشــن ها.
این م�ارد ترفندهای تشــکیالت� هســتند که برای 
ــگاران و ن�یســندگان  ــا روزنامه ن برقــراری گفتگــ� ب
هــدف و دســتیابی بــه پوششــ� برجســته، بیــش 

از همــه ت�صیــه شــده اند:
در  نقشــ�  چــه  م� ت�انــد  بــالگ  ن�یســ� 
باشــد؟ داشــته  بــا مخاطبانتــان  ت�امــل 

اگــر هنــوز ایــن کار را شــروع نکرده ایــد، بــالگ 
نویسی راهی بسیار توصیه شده برای نزدیک تر 
کســب وکارتان  و  برنــد  بــه  مخاطــب  کــردن 
ــی  ــن مــورد شــامل نوشــتن مقاله های اســت. ای

تــا   ٦٠٠٨٠٠

ــا مجموعــه ای از مقــاالت اســت کــه  کلمــه ای، ی
در وب ســایتتان قــرار گرفتــه یــا از طریــق حســاب 
کاربــری لینکدیــن در رســانه های اجتماعــی یکــی 
از مدیــران پســت می شــوند. بــا کنتــرل کامــل 
ایــن محتــوا و جای گــذاری آن در رســانه متعلــق 
بــه خودتــان، می توانیــد پیام هــای کلیدی تــان 
را در مقالــه ای باکیفیــت بــه اشــتراک بگذاریــد 
ــوان متخصــص آن صنعــت در  ــه عن و خــود را ب
معرفــی  فرعــی صنعــت  مختلــف  موضوعــات 

. کنیــد
از طریــق کســب الیــک، اشــتراک گذاری و نظــر، 
ــه  جامعــه ای از حمایت گــران می ســازید و تجرب
ــه مــا نشــان داده اســت کــه ایــن راه  مشــتری ب
حتــی می توانــد مســتقیما بــه جلســات فــروش 
و شبکه ســازی ســطح بــاال بــا تصمیم گیــران و 

تاثیرگــذاران ایــن صنعــت منجــر شــود.
بــه  م� ت�انــد  مقالــه  جای گــذاری  چگ�نــه 
میــزان دسترســ� برنــد شــما کمــک کنــد؟

یــک راه دیگــر بــرای هــدف قــرار دادن مخاطبــان، 
تبلیغ داســتان و توســعه دامنه برندتان، کســب 
جایگاهی 
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بــاال  رده  فنــاوری  رســانه های  در  مخصــوص 
یــا   (ITProPortal) پرتــال  پــرو  آی تــی  ماننــد 
(Channel Pro) اســت. مجراهــای  پــرو  چنــل 
رســانه ای فنــاوری رده بــاال و منتخــب، مشــارکت 
بیــش از ١٥٠٠ کلمــه را می پذیرنــد کــه در قالــب 
چکیــده ای بــه دقــت آماده شــده و هدفمنــد بــرای 
ویراســتار ارســال می شــود. پوشــش باکیفیــت 
ــه نظــر می رســد،  ــه شــبیه ســرمقاله ب ــی ک نهای
معمــوال شــامل بک لینک هــای راهبــردی شــما 
بــرای «تمــاس بــا مــا» یــا صفحــه اصلــی اســت؛ 
بنابرایــن ترافیــک جــاری مســتقیما وارد وبــگاه 
شــما می شــود. مزایــای دیگــر آن عبارتنــد از: 
جــذب مخاطــب از طریــق رســانه های جمعــی 
ــرای به دســت آوردن الیــک و به اشــتراک گذاری  ب

پوشــش  همچنیــن  و  توئیتــر  و  لینکدیــن  در 
ارائه هــای نردبانــی فــروش.

رویکــرد رهبــری فکــری م� ت�انــد چــه چیــزی 
ارائــه دهــد؟

رهبــری فکــری راهــی موثــر بــرای جــذب اعتبــار 
شــک  بــدون  اســت.  برندتــان  بــرای  ارج  و 
رهبــری فکــری، ترفنــدی ترندشــده در روابــط 
اســت.  کســب وکار  بــه  کســب وکار  عمومــی 
نوشته شــده  مقالــه  کــه  اســت  جایــی  اینجــا 
توســط یــک مدیــر ارشــد را بــه انتخــاب خودتــان 
بــه صنعــت خودتــان  و در موضوعــی مربــوط 
در نشــریه ای تاثیرگــذار جــای می دهیــد و آن 
مقالــه بــه مخاطبــان هــدف شــما آمــوزش داده 
و اطالع رســانی می کنــد. ایــن مقالــه از طریــق 

برقــراری ارتبــاط بــا تخصــص نویســنده، برنــد را 
ارتقــاء خواهــد داد. بــه  اشــتراک گذاشــتن لینــک 
اجتماعــی  شــبکه های  در  منتشر شــده  مقالــه 
فــوری  و  چشــم گیر  اســتقبال  بــا  می توانــد 

شــود. همــراه  دنبال کننــدگان 
ممکــن اســت مصاحبه هــای نفــر بــه نفــر 

تفاوتــ� ایجــاد کننــد؟
مصاحبه هــای نفــر بــه نفــر بــه ســاخت روابــط، 
کمــک  پوشــش  توســعه  و  فرصت هــا  ایجــاد 
می کننــد. پــس بلــه؛ می تواننــد اثــر چشــمگیری 
داشــته باشــند. احتمــال بیشــتری دارد کــه بــا 
ارائــه راهبــردی روزنامه نــگاران کلیــدی همــراه 
ممکــن  کــه  آماده شــده  دقــت  بــه  طرحــی  بــا 
اســت شــامل اخبــار اخیــر کســب وکار شــما و 

و  بــه روز  فنــاوری  موضوعــات  از  مجموعــه ای 
احتمــاال بحث برانگیــز بــرای بحــث بــا یکــی از 
مدیــران ارشــد اجرایــی یــا مدیــر محصــول باشــد، 
توجــه آنهــا را جلــب کنیــد. ایــن مــورد می توانــد 
منجــر بــه تنظیــم مصاحبه هــای نفــر بــه نفــر 
بــا ســخن گویی از ســمت کســب وکار شــود. بــا 
حــوزه  در  آموزش دیــده  ســخن گویی  داشــتن 
بــه  را  شــرکت  داســتان  می توانــد  کــه  رســانه 
شــیوه ای جــذاب بیــان کــرده و پیام هــای کلیــدی 
کســب وکار را منتقل کند، ممکن اســت پوشش 
نهایــی روزنامه نــگاران از نظــر مدت زمــان مثبــت 
و مناســب باشــد و بازتــاب خوبــی را از ابتــکارات 

اخیــر کســب وکار منتقــل کنــد.
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ویراســتاری    تاییــد  از  ارزشــمندتر  چیــزی 

دارد؟ وجــ�د 
بــرای یــک کســب وکار فناورانــه، هیــچ چیــز بهتــر 
از تاییــد شــخص ثالــث نیســت. یــک مطالعــه 
مــوردی کــه داســتان مشــتری شــما را انتقــال 
و  راه حل هــا  بــه  کــه  -چالش هایــی  می دهــد 
مزایــای کســب وکار منجــر شــده اند- همیشــه 
موردتوجــه روزنامه نــگاران بوده انــد و اگــر بتوانید 
پیش نویســی از مطالعــه مــوردی انحصــاری بــه 
نشــریه ای رده بــاال ارائــه دهیــد، احتمــاال پوشــش 
اگــر  کــرد.  خواهیــد  دریافــت  باکیفیت تــری 
مطالعــه مــوردی قبــال تنظیــم نشــده اســت، بهتر 
اســت از نشــریه دعــوت کنیــد تــا با شــما در مورد 
مقیــاس مدنظــر بــه توافــق برســد یــا بپرســید 
کــه آیــا ترجیــح می دهنــد تــا بــا خــود مشــتریان 
مصاحبــه شــود یــا نــه؛ پــس زمانــی کــه می دانیــد 
مشــتری تمایــل بــه صحبــت دارد، از دســتش 

ندهیــد!
بحث های میزگرد چه ارزش� دارند؟

ــار و ارج  ــرای جــذب اعتب ــرد راهــی ب بحــث میزگ
برای برندتان از طریق مشارکت است. هدف از 
ایــن کار ایجــاد ارتبــاط بــا شــرکت کنندگان بانفوذ 
و همچنیــن کســب پوشــش در بحــث اســت. 
شــما بایــد روزنامه نــگاران کلیــدی یــا رســانه های 
کلیــدی را کــه مایــل بــه تعامــل بــا آنهــا هســتید 
بــا دعــوت چندیــن نویســنده غیررقابتــی انتخــاب 
کنیــد؛ مثــال از دو نفــر در حــوزه فنــاوری و دو نفــر 
در حــوزه فناوری/کســب وکار و مدیریــت دعــوت 
کنیــد و مثــال اگــر در صنایــع زیرمجموعــه فنــاوری 
ماننــد فینتــک (Fintech) هســتید، از عناویــن 
سلســه مراتبی همــراه بــا تحلیل گــران تجــاری و 

دانشــگاهی دعــوت بــه عمــل آوریــد.
بــا دســتور کاری از پیــش توســعه یافته و یــک 
مجــری بــرای هدایــت بحــث، ترکیــب دیدگاه هــا 

ــر  در مــورد موضوعــات باعــث ایجــاد بحثــی موث
ایــن  در  حضــور  از  نویســندگان  می شــود. 
در  زیــرا می تواننــد  لــذت می برنــد؛  رویدادهــا 
اینجــا ایده هــای خــود را عملــی کننــد. نشــان 
یــا  پــی می گیریــد  دهیــد کــه دســتور کاری را 
تعیین می کنید و شــرکت فناوری رســانه دانایی 
بــه تصویــر بکشــید کــه ارزش ارتباط گیــری  را 
منظــم بــرای محتــوا و بحث هــای مفیــد را دارد.
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تفاوت ��ن روابط عمومی،

  بازاریا�ی و �بلیغات

ــ�ز  ــران کســب وکار هن ــه نظــر برســد، امــا ب�ضــ� رهب ممکــن اســت عجیــب ب
ممکــن  م� کننــد.  درک  را  بازاریابــی  و  عم�مــ�  روابــط  تفــاوت  ســخت�  بــه 
اســت زمانــ� کــه بــه عنــ�ان متخصــص ارتباطــات کار م� کنیــد، بیشــتر بــا 
ایــن مســئله آشــنا باشــید؛ امــا بــاز هــم گاهــ� مرزهــا شــفافیت خــ�د را از 
دســت م� دهنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن مقالــه تــالش دارد در مــ�رد 
گاهــ� ببخشــد، بــه شــباهت های  تفــاوت بیــن روابــط عم�مــ� و بازاریابــی آ
از معیارهــای پرطرفــدار  بازاریابــی اشــاره کنــد، و ب�ضــ�  روابــط عم�مــ� و 
و  عم�مــ�  روابــط  کمپین هــای  ارزیابــی  هنــگام  اســتفاده  بــرای  ســنجش 

بازاریابــی را بررســ� کنــد.

تعداد کلمات: ٢٥٦١  کلمه            زمان تقر��ی مطالعه: ١١  دقیقه
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ت�ریف روابط عم�م�
روابــط عمومــی در قالــب بــه کار بســتن اصــول و 
راهبردهایــی تعریــف می شــود کــه بــه مدیریــت 
ــط اســت  ــی مرتب ــر ذهن ــار و ســاخت تصوی اعتب
و همچنیــن بــه فرآینــد ایجــاد درکــی متقابــل 
و اعتمــاد بیــن یــک شــرکت، برنــد یــا شــخص 
و جامعــه مخاطــب آنهــا اشــاره دارد. همیــن 
مــورد اســت کــه تفــاوت واضــح بیــن تبلیغــات و 

بازاریابــی را پررنــگ می کنــد.
ت�ریف بازاریابی

افزایــش  بــرای  تــالش  عنــوان  بــه  بازاریابــی 
خریــد  یــا  خریــد  قصــد  برانگیختــن  آگاهــی، 
مجــدد و ایجــاد اولویــت در محصــول یــا خدمتــی 
از طریــق مزایــای مشــتری مدارانه، تبلیغــات، 
تعییــن راهبــرد، قیمت گــذاری و فعالیت هــای 

می شــود. تعریــف  تبلیغاتــی 
١. تفاوت بین روابط عم�م� و بازاریابی: 

چکیده
روابــط  بیــن  تفــاوت  مختصــر  توضیــح  بــرای 
ایجــاد  بــر  بازاریابــی  بازاریابــی،  و  عمومــی 
فرصت های درآمدزایی از طریق تبلیغ و فروش 
محصــوالت یــا خدمــات خاصــی تمرکــز می کنــد. 

از  با ایــن نظــر بازاریابــی 

بــا ســاخت و  کــه  روابــط عمومــی تمایــز دارد 
تثبیــت اعتبــاری همه جانبــه و مثبــت بــرای یــک 

اســت. مرتبــط  شــخص  یــا  برنــد  شــرکت، 
روابط عم�م�

ــا  همان طــور کــه فرآیندهــای ارتباطــی بیشــتر ب
هــم تلفیــق می شــوند (IMC)، ســرگردانی در 
تشــخیص تفــاوت هــدف روش هــای ارتباطــی 
درون  در  می افتــد.  اتفــاق  ســاده تر  مختلــف 
طیــف همه جانبــه ارتباطــات بازاریابــی، روابــط 
ــزار پشــتیبانی از اهــداف  ــوان اب ــه عن عمومــی ب

کلــی قــرار دارد.
نکتــه کلیــدی کــه بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم 
ایــن اســت کــه روابــط عمومــی روی محتــوای 
تحلیلــی بــرای فعالیت هــای تبلیغاتــی تمرکــز 
از  همچنیــن  عمومــی،  روابــط  در  می کنــد. 
اکتســابی  رســانه  و  ثالــث  شــخص  حمایــت 
(Earned Media) بــرای ایجــاد اعتبــار اســتفاده 
می کنیــم. ایــن مــورد بــا فعالیت هــای بازاریابــی 
در ایــن معنــی کــه از تبلیغــات پولــی بــرای ایجــاد 

آگاهــی اســتفاده کــرد، تفــاوت دارد.

عالوه بر این، هدف روابط عمومی این است که 
در مقابل «اقناع افراد برای خرید محصوالت»، 
اطالعــات ارزش افــزا و قابل اعتمــادی را با آنها به 
اشــتراک بگــذارد. بــه طــور مثــال فعالیت هــای 
ــد  تبلیغاتــی، ویژگــی خــاص محصــول مانن
ویژگی هــای پایــدار و قابلیت هــای آنهــا را 
ــط عمومــی  ــد و رواب ــه اشــتراک می گذارن ب
بــا بــه اشــتراک گذاشــتن داســتان های 
رهبــری فکــری مرتبــط بــه ســازندگان 
و  محصــول 
بــه  آنهــا،  دیــدگاه 
تالش هــا  ایــن 

می افزایــد.
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بازاریابی
خدمــت  محصــول،  یــک  ارتقــاء  بــر  بازاریابــی 
فــروش  افزایــش  هــدف  بــا  خــاص  ایــده  یــا 
تمرکــز می کنــد. بــه عنــوان بخشــی از کلیــت 
شــامل  فرآینــد  ایــن  بازاریابــی،  فعالیت هــای 
انجــام تحقیقــات بــازار و تنظیــم کمپین هــای 

اســت. تبلیغاتــی 
روی  شــدیدی  تمرکــز  بازاریابــی  کــه  آنجــا  از 
افزایــش فــروش و تامیــن ســود دارد، پیام هــای 
بــازار  تقاضــای  تحریــک  قصــد  بــا  تبلیغاتــی 
تنظیــم شــده و بــه خریــداری شــدن کاالها منجر 
خواهنــد شــد. در نتیجــۀ بازاریابــی دیجیتــال، 
بازاریابــی  پیام هــای  مصرف کننــدگان،  بیشــتر 
پنهانــی را از طریــق بســترهای آنالیــن ماننــد 

می کننــد. دریافــت  تیک تــاک  و  اینســتاگرام 

٢. تفاوت بین روابط عم�م� و بازاریابی
وظایــف روزمــره ای کــه تیــم روابــط عمومی و تیم 

بازاریابــی بــه عهــده دارنــد از هــم متفاوتنــد؛ ایــن 
مــوارد شــامل کارکــرد هــر بخــش، جامعــه هــدف 
آنهــا و معیارهایــی می شــود کــه بــرای ســنجش 
میــزان اثربخشــی تالش هــای روابــط عمومــی و/

یــا بازاریابــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
روزمره

کارهــای روزمــزه یــک مدیــر روابــط عمومــی و یک 
مدیــر بازاریابــی ممکــن اســت کمــی هم پوشــانی 
اولویت هــای  حــال  ایــن  بــا  باشــند؛  داشــته 

اصلی شــان از یکدیگــر متمایزنــد.
١. کار روزمره مدیر روابط عم�م�

حــال  در  معمــوال  عمومــی  روابــط  مدیــران 
ــن  ــی در مــورد آخری ــه ای مطبوعات نوشــتن بیانی
فعالیت هــای مشــتری خــود، تهیــه پیش نویــس 
اقناع رسانه ها برای پوشش اخبار و رویدادهای 
خــود، کار روی برقــراری ارتبــاط بــا آژانس هــای 
رســانه ای یــا اینفلوئنســرها، مدیریــت ارتباطــات 
بحــران یــا مدیریــت رویدادهــای داخلــی روابــط 
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عمومــی هســتند.
٢. کار روزمره مدیر بازاریابی

در روزی مشــابه ممکــن اســت مدیــر بازاریابــی 
پیش نویــس یــک کمپیــن تبلیغاتــی را تهیه کند، 
در حــال خریــد فضایــی بــرای تبلیــغ محصــول 
در رســانه باشــد (فضــای تبلیغاتــی در رادیــو، 
تلویزیــون یــا فضــای برخــط)، بــا تیــم فــروش 
یــا تحقیقــات  باشــد  جلســه مشــاوره داشــته 
مشــتری بــرای کمــک بــه کمپیــن را بررســی کنــد.

کارکرد ها
واضحــی  شــکل  بــه  روزمــره  اولویت هــای  از 
مشــخص اســت کــه مدیــران روابــط عمومــی 

مســئول  دو  هــر  بازاریابــی  و 
ارتباطــی  فعالیت هــای 

متفاوتــی هســتند. 
ایــن  همچنیــن 

فعالیت ها 
کارکردهای 

در  متمایــزی 
ارتباطات 

رنــد. دا
٣. کارکردها در روابط عم�م�

ارزش  روابــط  ایجــاد  عمومــی  روابــط  کارکــرد 
افــزوده بــا جامعــه هــدف کلیــدی شــرکت اســت. 
مدیریــت  شــد  اشــاره  قبل تــر  کــه  همان طــور 
اعتبــار و ایجــاد تصویــر مثبــت اولویــت اصلــی 
ایــن تیــم اســت. بــرای اینکــه اعتبار مثبتــی ایجاد 
شــود، تیــم روابــط عمومــی روی تولیــد محتوایــی 
کار می کنــد کــه در راســتای هدفــی آموزنــده یــا 
ــال اینکــه  ــه طــور مث ــرار دارد؛ ب ارزش افــزوده ق
چطــور مدیرعامــل شــرکت بــه رهبــری فکــری 

تبدیــل می شــود.
٤. کارکردها در بازاریابی

در حالــی کــه تیــم روابــط عمومــی روی خیــر برتــر 
شــرکت تمرکــز می کنــد، تیــم بازاریابــی بــرای 
انتقــال مزایــای کاربــردیِ مــوردی خــاص روی 
جنبه هــای فنی تــر محصــوالت و خدمــات تمرکــز 
می کنــد تــا نشــان دهــد کــه چطــور مخاطــب 
ببــرد.  ســود  آن  از  اســت  قــادر  عمــال  هــدف 
همــه چیــز در رابطــه بــا تبلیــغ، ارتقــاء و فــروش 

محصــوالت بــرای تولیــد ســود اســت.
مخاطب هدف

گاهی چشم پوشــی از این واقعیت ســاده اســت 
کــه یــک شــرکت خــاص بــه فراتــر از یــک دســته 
مخاطــب هــدف خدمــت می کنــد یــا اینکــه توجــه 
را  مختلفــی  مخاطبــان 

می طلبــد.
در  هــدف  مخاطــب   .

عم�مــ� روابــط 
در روابــط عمومــی، 
اســت  ممکــن 
مخاطــب هدف 
شــامل جوامــع 
متعــددی باشــد 
(مشــتریان، کارمنــدان، 
مخاطبیــن  ســرمایه گذاران، 
ــط  ــر رواب ــال مدی ــه طــور مث ــره). ب رســانه ای، غی
عمومــی می توانــد بــا اســتفاده از موفقیــت اخیــر 
شــرکت بــه عنــوان راهــی بــرای جذب چشــم انداز 
مالــی نویــن، اعالمیه هــای تامیــن مالــی را در 

کنــد. ســرمایه گذاران هدایــت  جهــت 
٦. مخاطب هدف در بازاریابی

بــرآورده کــردن  تمرکــز کلیــدی بازاریابــی روی 
ــا قدیمــی) اســت.  ــد ی نیازهــای مشــتریان (جدی
ممکــن اســت ایــن مــورد بازاریابــی کســب وکار به 
مصرف کننــده یــا بازاریابــی مصرفــی (B٢C) و/یــا 

بازاریابیروابط عم�م�

ن�شتن بیانیه های - روزمره
مطبوعات�

اقناع رسانه  ها برای - 
پوشش اخبار مربوطه

مدیریت روابط- 
برقراری تماس با ع�امل - 

رسانه ای
ارتباطات بحران- 
روابط عم�م� داخل�- 

خرید فضای تبلی�ات�- 
بررس� تحقیقات مشتری- 
بازاریابی کانال- 
برنامه ریزی راهبردهای - 

تبلی�ات�

تاسیس روابط ارزش - کارکردها
افزوده

ایجاد مشارکت های - 
س�دمند متقابل

مدیریت تص�یر- 

رفع نیازهای مشتری- 
جذب مشتری- 
ارتقاء کیفیت عملکردی - 

محص�الت/خدمات

جامعه 
هدف

مشتریان- 
کارمندان- 
سرمایه گذاران- 
مخاطبین رسانه- 

مخاطبین کسب وکار به - 
(B2C) مصرف کننده

مخاطبین کسب وکار به - 
(B2B)  کسب وکار

دسترس� بالق�ه- معیارها
سهم صدای برند- 
ت�امل اجتماع�- 
کیفیت پوشش- 
اعتبار دامنه- 
میزان ترافیک به دست - 

آمده از رسانه های 
اکتسابی

هزینه به ازای کلیک- 
سرنخ های واجد شرایط - 

بازاریابی
سرنخ های واجد شرایط فروش- 
میزان ترافیک به دست آمده از - 

جستج�ی اصل�

واضحــی  شــکل  بــه  روزمــره  اولویت هــای  واضحــی از  شــکل  بــه  روزمــره  اولویت هــای  از 
مشــخص اســت کــه مدیــران روابــط عمومــی مشــخص اســت کــه مدیــران روابــط عمومــی 

مســئول  دو  هــر  بازاریابــی  مســئول و  دو  هــر  بازاریابــی  و 
ارتباطــی  ارتباطــی فعالیت هــای  فعالیت هــای 

متفاوتــی هســتند. متفاوتــی هســتند. 
ایــن  ایــن همچنیــن  همچنیــن 

در  در متمایــزی  متمایــزی 

. کارکردها در روابط عم�م�

مخاطــب هــدف خدمــت می کنــد یــا اینکــه توجــه مخاطــب هــدف خدمــت می کنــد یــا اینکــه توجــه 
را  مختلفــی  را مخاطبــان  مختلفــی  مخاطبــان 

می طلبــد.می طلبــد.
در  هــدف  مخاطــب   .٥

عم�مــ� روابــط 
در روابــط عمومــی، در روابــط عمومــی، 
اســت  اســت ممکــن  ممکــن 
مخاطــب هدف مخاطــب هدف 
شــامل جوامــع شــامل جوامــع 
متعــددی باشــد متعــددی باشــد 
(مشــتریان، کارمنــدان، (مشــتریان، کارمنــدان، 
مخاطبیــن  مخاطبیــن ســرمایه گذاران،  ســرمایه گذاران، 
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بازاریابــی کســب وکار بــه کســب وکار یــا بازاریابی 
تجــاری (B٢B) باشــد. در حالــی کــه تیــم روابــط 
عمومــی روی ارتباط گیــری بــا مخاطبیــن بــرای 
ایجــاد تصویــری مطلــوب در نظــر اجتمــاع تمرکــز 
مطمئــن  دارد  قصــد  بازاریابــی  تیــم  می کنــد، 
ایــن مطلــع اســت کــه  از  شــود کــه مخاطــب 
خواســته های آنــان چگونــه محقــق می شــوند.

معیارها
وقتــی موضــوع ســنجش موفقیــت فعالیت هــای 
روابــط عمومــی و بازاریابــی مطــرح می شــود، 
بعضــی شــباهت ها خــود را نشــان می دهنــد. بــه 
طــور مثــال میــزان پدیــداری افزایش یافتــه برنــد، 
و پشــتیبانی  موقعیــت تعالی یافتــه ســازمانی 
فعالیت هــای فــروش. هرچنــد ســنجش و نــرخ 
بازگشــت ســرمایۀ هــر دو بخــش متفــاوت از 
و گاهــی می تواننــد  تنظیــم شــده اند  یکدیگــر 

انتزاعــی باشــند.
٧. معیارهای روابط عم�م�

هیــچ مجموعــه راهنمایــی وجــود نــدارد کــه بــرای 
بتــوان  اندازه گیــری نتایــج کار روابــط عمومــی 
آن را دنبــال کــرد. بــا ایــن حــال، آژانس هــای 
روابــط عمومــی معمــوال میــزان محتوایــی را کــه 
بــه شــکل برخــط تولیــد شــده اســت محاســبه 
ــد (برخــط، انتشــارات حرفــه ای، پخــش،  می کنن
رســانه جمعــی). دســتاوردها و بازشناســی های 
مخصــوص نیــز بــه عنــوان یــک نتیجــه مثبــت 
ــد. چیــزی کــه  ــه شــمار می رون روابــط عمومــی ب
ســنجش روابــط عمومــی را دشــوار می ســازد این 
اســت کــه نتیجــه مربوطــه نمی توانــد بــه شــکل 
واضحی به نرخ بازگشــت ســرمایه (ROI) مرتبط 
شــود. بــا ایــن حــال، بعضــی از شــاخص های 
اثبات شــده و کلیــدی عملکــرد (KPI) کــه بایــد در 
نظــر گرفــت عبارتند از: میزان دسترســی بالقوه، 
اجتماعــی،  درگیــری  کارکنــان،  صــدای  ســهم 

و  به دســت آمده  ترافیــک  پوشــش،  کیفیــت 
اعتبــار دامنــه.

٨. معیارهای بازاریابی
ربط دادن سنجش نتایج فعالیت های بازاریابی 
بــه نــرخ بازگشــت ســرمایه، کمــی ســاده تر از 
اســت.  عمومــی  روابــط  فعالیت هــای  نتایــج 
بعضــی از معیارهــای اصلــی بازاریابــی کــه بایــد 
بــه آنهــا توجــه کــرد شــامل ســرنخ های شایســته 
بازاریابــی (MQL)، ســرنخ های شایســته فــروش 

(SQL)، نــرخ تبدیــل، آگاهــی از برنــد، تعامــل بــا 
مشــتری، میــزان بازاریابــی بــرای هــر مشــتری و 

ارزش تمام مــدت مشــتری (LTV) هســتند.
سنجش م�فقیت

و/ عمومــی  روابــط  کمپیــن  هــدف  بــه  بســته 
یــا بازاریابــی، شــاخص های عملکــرد مختلفــی 
فعالیت هــا  موفقیــت  ســنجش  بــه  مربــوط 
هســتند. در پایــان بــه چیــزی محســوس نیــاز 
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ــه تالش هــای  ــا نشــان دهیــد کــه چگون ــد ت داری
روابــط عمومــی و بازاریابــی در مزایــای شــرکت 
دارنــد.  مشــارکت  ســرمایه  بازگشــت  نــرخ  و 
شــاخص های عملکــرد، اهــداف را واقع گرایانه تــر 
می ســازند و کمــک می کننــد ایــن مــورد را تفســیر 
روابــط  در  ســرمایه گذاری  چگونــه  کــه  کنیــم 
عمومــی و بازاریابــی از تمــام اهــداف شــرکت 

می کنــد. حمایــت 

سنجش م�فقیت در روابط عم�م�
هنگام سنجش میزان موفقیت روابط عمومی، 
مهم تریــن  بــه  کــه  بگیریــد  نظــر  در  همیشــه 
هــدف، اول از همــه دســت پیــدا کنیــد. شــناخت 
ایــن مهــم اســت کــه بایــد چگونــه فعالیت هــای 
بــه داده هــای آمــاری  را  روابــط عمومــی خــود 
ــد از  ــران کســب و کار بتوانن ــا رهب ــد ت ــل کنی تبدی
آنهــا اســتفاده کننــد و بســنجند کــه چگونــه ایــن 

تالش هــا می تواننــد بــه رشــد کســب و کار کمــک 
کننــد. بعضــی شــاخص های عملکرد عبارتنــد از:

ت�سعه رسانه
ایــن مــورد میــزان انتشــار مطبوعــات و طرح هــای 
اقناعــی کــه تیــم روابــط عمومــی ارســال می کنــد 
و نحــوه عملکردشــان بعــد از انتشــار را شــامل 
تولیــد  کــه  پوششــی  همچنیــن  می شــود. 
می کننــد، میــزان نظــارت بــر بک لینک هــا و نــوع 
ارتباط ســازی آنهــا بــا روزنامه نــگاران نیــز در ایــن 

فهرســت قــرار می گیــرد.
ترافیک به دست آمده

ایــن مــورد میــزان بازدید کنندگانــی اســت کــه 
در نتیجــه پوشــش انجام شــده و بک لینک هــا 
بــه ســایت شــما رجــوع کرده انــد. بــه یــاد داشــته 
باشــید که ترافیک کسب شــده رســانه از ترافیک 
نشــئت گرفته از جایگاه های تبلیغاتــی خریداری 

 شــده متفــاوت هســتند.
اعتبار دامنه

روی  لینک هــا  جای گــذاری  از  حفاظــت  بــا 
عمومــی  روابــط  ثالــث،  اشــخاص  وبگاه هــای 
می توانــد روی ایــن مــورد اثــر بگــذارد کــه یــک 
وبســایت تــا چــه انــدازه می توانــد روی موتورهای 
جســتجو رتبــه خوبــی کســب کنــد. ایــن مــوارد 

روی اعتبــار دامنــه و ســئو اثــر می گذارنــد.
سنجش م�فقیت در بازاریابی

روابــط  موفقیــت  میــزان  ســنجش  مشــابه 
کــه  کلیــدی  مــوارد  شــناخت  بــا  عمومــی، 
بیشــترین اثــر کســب وکاری را می گذارنــد شــروع 
کنیــد. معمــوال شــاخص های عملکــرد بازاریابــی 
یــا روی ارتباطــات و فعالیت هــای دیجیتــال و/
یــا بازاریابــی مشــتری تمرکــز می کننــد. مجموعــه 
محــدوده  بــه  بســته  عملکــرد  شــاخص های 
روزهــا  ایــن  هســتند.  متفــاوت  تمرکزشــان 
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دارای  کمپین هــا  از  بســیاری  کــه  همان طــور 
عنصــری برخــط هســتند، بعضــی معیارهایی که 

بایــد بــه آنهــا توجــه کــرد عبارتنــد از:
(CTR) نرخ کلیک

اثربخشــی  ســنجش  بــرای  معمــوال  کلیک هــا 
CTR .کمپین هــای آنالیــن اســتفاده می شــوند

بــه نــرخ کلیــک روی لینــک خاصــی در مقایســه 
بــا میــزان بازدیــد از یــک صفحــه، ای میــل یــا 

اطــالق می شــود. تبلیغــات 
عملکرد تبلی�ات�

ایــن مــورد هــم یــا ممکــن اســت بــه تبلیغــات 
یــا  جمعــی  رســانه های  مالــی  حمایت شــده 
بــه تبلیغــات گــوگل اطــالق شــود. اینکــه چــه 

مبلغــی بــرای هر تبلیغــات پرداخت 
می کنیــد و آن تبلیغــات چــه میــزان 
ــی از  ــد، مثال کلیــک دریافــت می کن
ــی  ــه آن تبلیغــات پول ــن اســت ک ای

چقــدر خــوب عمــل می کنــد.
ارگانیــک از جســتج�ی  تبدیــل 

شــدیدا  کــه  (جســتجوهایی 
الگوریتمی هستند و تبلیغات روی 

ندارنــد.) اثــر  آنهــا 
هرچنــد هــم فعالیت هــای روابــط 
فعالیت هــای  هــم  و  عمومــی 
میــزان  در  می تواننــد  بازاریابــی 
از  آمــده  دســت  بــه  ترافیــک 
داشــته  اثــر  ارگانیــک  جســتجوی 
باشــند، ســنجش نــرخ تبدیــل (از 
راه جســتجوی ارگانیــک) بــا ابزارهای 
اســت. میســر  خاصــی  بازاریابــی 

٣. هم پوشــان�: شــباهت ها بیــن روابــط 
عم�مــ� و بازاریابی

مشــابهی  هــدف  بازاریابــی  و  عمومــی  روابــط 
دارنــد؛ ســاختن و تثبیــت رابطــه ای ســودآور بــه 
شــکل متقابــل بــا جامعــه از راه ارتباط گیــری 
بــه شــکلی موثــر بــا تمــام احــزاب درگیــر بــرای 
دســتیابی بــه اهــداف تعیین شــده شــرکت. بــا 
ایــن حــال ایــن شــباهت ها بیــن روابــط عمومــی 
و بازاریابــی نبایــد «دقیقــا شــبیه هــم بــودن» را 

ــد. نشــان دهن
روابــط عمومــی و بازاریابــی همیشــه و به شــکلی 
کــه  همان طــور  متمایزنــد.  یکدیگــر  از  ذاتــی 
ــی و هــم تالش هــای  هــم فعالیت هــای بازاریاب
روابــط عمومــی بــه ســاخت برنــد و ارتباط گیــری 
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بــا مخاطــب هــدف کمــک می کننــد، بــه انتقــال 
موفــق  برنامه هایــی  از  واضــح  و  قــوی  پیامــی 
ایــن  را شــکل می دهنــد.  آنهــا  و  کــرده  تکیــه 
مــورد هویــت و صــدای متمایــز برنــد را شــکل 

می بخشــد.
بــرای ایــن مــورد نیــاز اســت کــه بخــش بازاریابــی 
و تیــم روابــط عمومــی بــا هــم کار کننــد تــا در 
و  هــدف  مخاطــب  کلیــدی،  پیام هــای  مــورد 
راهبردهــای ارتباطــی هماهنــگ شــوند. بــه طــور 
و  وبــگاه  محتــوای  بازاریابــی،  ابزارهــای  مثــال 
کمپین هــای ایمیــل بایــد بــا محتــوای تیــم روابــط 
متقابــل)  شــکل  (بــه  روایت گــری  و  عمومــی 
مرتبــط باشــند تــا صدایــی متحــد را در شــرکت و 

ــد. ــد شــکل دهن ــت برن هوی

٤. تفــاوت بیــن بازاریابــی، روابــط عم�م� 
و تبلی�ات

روابط عمومی و بازاریابی هدف مشابهی دارند؛ 
ــه شــکل  ســاختن و تثبیــت رابطــه ای ســودآور ب
متقابــل بــا جامعــه هــدف از راه ارتباط گیــری 
بــه شــکلی موثــر بــا تمــام احــزاِب درگیــر بــرای 
دســتیابی بــه اهــداف تعیین شــدۀ شــرکت. بــا 
ایــن حــال ایــن شــباهت ها بیــن روابــط عمومــی 
و بازاریابــی نبایــد «دقیقــا شــبیه هــم بــودن» را 

نشــان دهنــد.
روابــط عمومــی و بازاریابــی همیشــه و به شــکلی 
کــه  همان طــور  متمایزنــد.  یکدیگــر  از  ذاتــی 
ــی و هــم تالش هــای  هــم فعالیت هــای بازاریاب
روابــط عمومــی بــه ســاخت برنــد و ارتباط گیــری 
بــا مخاطــب هــدف کمــک می کننــد، 
بــه انتقــال پیامــی قــوی و واضــح از 
برنامه هایــی موفــق تکیــه کــرده و 
آنهــا را شــکل می دهنــد. ایــن مــورد 
را  برنــد  متمایــز  و صــدای  هویــت 

شــکل می بخشــد.
کــه  اســت  نیــاز  مــورد  ایــن  بــرای 
روابــط  تیــم  و  بازاریابــی  بخــش 
عمومــی بــا هــم کار کنند تــا در مورد 
پیام هــای کلیــدی، مخاطــب هــدف 
و راهبردهــای ارتباطــی هماهنــگ 
ابزارهــای  مثــال  طــور  بــه  شــوند. 
و  وبــگاه  محتــوای  بازاریابــی، 
کمپین هــای ایمیــل بایــد بــا محتوای 
تیــم روابــط عمومــی و روایت گــری 
(بــه شــکل متقابــل) مرتبــط باشــند 
تــا صدایــی متحــد را در شــرکت و 

هویــت برنــد شــکل دهنــد.
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بازاریابی

بازاریابــی را بــه عنــوان فرآینــدی کل نگــر در نظــر 
بگیریــد؛ «چتــری» کــه فعالیت هــای ارتباطــی 
را در کنــار هــم نگــه مــی دارد. بازاریابــی نــه از 
یــک فعالیــت خــاص، بلکــه از چندیــن فرآینــد 
تشــکیل شــده اســت کــه مــا را بــه ســمت هــدف 
می دهــد.  ســوق  ارتباطــات  و  بازاریابــی  کلــی 
در ایــن معنــی بازاریابــی نماینــده تالش هــای 
کــه  اســت  فعالیت هایــی  و  ترکیب شــده 
شــرکت ها بــرای تولیــد آگاهــی، جلــب مشــتری 

و افزایــش ســود اجــرا می کننــد.

هدف: کسب مشتریان جدید و تولید مزایا 

روابط عم�م�

ممکــن اســت روابــط عمومــی بــه عنــوان ابــزار 
بازاریابــی شــناخته  اهــداف بزرگ تــر  حمایتــی 
شــود. تــا جایــی کــه روابــط عمومــی و مدیریــت 
شــهرت بــه هــم مرتبــط هســتند، فعالیت هــای 

ارتباطــی وابســته شــروع بــه ایجــاد اعتبــار بــرای 
بــازار شــرکت،برند یــا فــرد مربــوط می کننــد و 
باعــث شــکل گیری اعتمــاد می شــوند تــا از طریق 
رســانه های اکتســابی و تاییــد شــخص ثالــث، 

ــد. عمومیــت کســب کنن

شــهرت،  مدیریــت  روابــط،  ســاخت  هــدف: 
مطبوعاتــی مثبــت  پوشــش  از  حفاظــت 

تبلی�ات

تبلیغات کنش خاصی است که از فعالیت های 
بازاریابــی نشــات می گیــرد. معمــوال پیام هــای 
تبلیغاتــی بــا دعــوت بــه عمــل خاصــی همــراه 
محــدود  «تخفیــف  مثــال  طــور  بــه  هســتند؛ 
اســت؛ همیــن االن خریــداری کنیــد». همچنیــن 
تبلیغــات بــه شــکل پولــی جای گذاری می شــوند؛ 
یعنــی اینکــه شــرکت ها مواضــع یــا جاگیری هــای 

ــد. ــداری می کنن خاصــی را خری

هــدف: کســب توجــه، تولیــد عالقــه و اشــتیاق، 
هدایــت عملــی خــاص
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بازاریابیروابط عم�م�تبلی�ات
پژوهش بازارانتشار محت�اپخش (تل�یزیون و رادیو)

فعالیت های تبلی�ات� هماهنگرویدادهای کسب وکار و جمع�تبلی�ات چاپی
کار با بخش روابط عم�م�روابط رسانه ایتبلی�ات کلیک مح�ر

بازارپردازی و ت�زیعحمایت مال� و شراکتتبلی�ات حمایت شده از نظر مال�
ت�لید فروشت�امالت سخنران� در جمعبیلبوردها و نشانه ها

٥. جمع بندی
خ�ش بختخ�ش بختانــه ایــن مقالــه بــه پاســخ بــه ب�ضــ� از ســ�االت در مــ�رد تفــاوت بیــن روابــط عم�مــ� و بازاریابــی و انــه ایــن مقالــه بــه پاســخ بــه ب�ضــ� از ســ�االت در مــ�رد تفــاوت بیــن روابــط عم�مــ� و بازاریابــی و 
همچنیــن شفاف ســازی شــباهت ها بیــن روابــط عم�مــ� و بازاریابــی یــاری رســاند. نکتــه کلیــدی کــه بایــد بــه همچنیــن شفاف ســازی شــباهت ها بیــن روابــط عم�مــ� و بازاریابــی یــاری رســاند. نکتــه کلیــدی کــه بایــد بــه 
خاطــر ســپرد ایــن اســت کــه هرچنــد اهــداف روابــط عم�مــ� و بازاریابــی هم پوشــان� دارنــد، تیــم روابط عم�م� خاطــر ســپرد ایــن اســت کــه هرچنــد اهــداف روابــط عم�مــ� و بازاریابــی هم پوشــان� دارنــد، تیــم روابط عم�م� 
و بازاریابــی اول�یت هــا و عملکردهــای متفــاوت خــ�د را دارنــد. عل� رغــم تفاوت هــای روابط عم�مــ� و بازاریابی، و بازاریابــی اول�یت هــا و عملکردهــای متفــاوت خــ�د را دارنــد. عل� رغــم تفاوت هــای روابط عم�مــ� و بازاریابی، 
هــر دو بخــش بایــد در پیام هــای کلیــدی مشــترک، یکدیگــر را تحســین کننــد. هــم مزایای روابــط عم�م� و هم هــر دو بخــش بایــد در پیام هــای کلیــدی مشــترک، یکدیگــر را تحســین کننــد. هــم مزایای روابــط عم�م� و هم 
بازاریابــی اهمیــت زیــادی در دســتیابی بــه اهــداف کلــ� ارتباطــات دارنــد. در ایــن مــ�رد حتمــا بیــن ایــن مــ�ارد بازاریابــی اهمیــت زیــادی در دســتیابی بــه اهــداف کلــ� ارتباطــات دارنــد. در ایــن مــ�رد حتمــا بیــن ایــن مــ�ارد 

تفــاوت قائــل شــ�ید و هــر عنصــر از کمپیــن روابــط عم�مــ� و یــا بازاریابــی را بــه شــکل م�ثــری بســنجید.تفــاوت قائــل شــ�ید و هــر عنصــر از کمپیــن روابــط عم�مــ� و یــا بازاریابــی را بــه شــکل م�ثــری بســنجید.



چطور در زمان های بحرانی به شکل

موثری از روایت گری ویدئو�ی ا�تفاده

    ک�یم؟

ــوای  هــم مصرف کننــدگان و هــم مخاطبیــن کســب وکار معمــوال بیشــتر از محت
نوشــتاری بــه ارتباطــات تصویــری واکنــش نشــان می دهنــد. عکس هــا و ویدئوهــا 
بیشــتر از انــواع دیگــر ســرگرم کننده و محــرک بصــری هســتند و در نتیجــه نســبت 

بــه محتــوای نوشــتاری تعامــل طوالنی تــری را بــا مخاطــب ایجــاد می کننــد.

در حالی که قبل از شــیوع کووید ١٩ ویدئو داســتان بســیاری از برندها را روایت 
ــه  ــن پلتفــرم توجــه بیشــتری را ب ــن بیمــاری ای ــود، امــا بعــد از شــیوع ای کــرده ب
خــود جلــب کــرد. بــا نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط، مخاطبــان بــه دنبــال روایت هــای 
ویدئویــی بودنــد کــه در مــدت زمــان نامشــخصی هــم بتوانــد اطالع رســانی کنــد 
و هــم آرامــش ببخشــد. اگرچــه مقصــود افزایــش اعتبــار برنــد یکســان مانــد، امــا 
داستان ســرایی ویدئویی که از زمان کووید ١٩ پدیدار شــد، نشــان داد که چگونه 

می توانــد ابــزاری موثــر بــرای مدیریــت روایــت بحــران باشــد.

تعداد کلمات: ١١٠٠  کلمه            زمان تقر��ی مطالعه: ٦  دقیقه
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بیایید مثال هایی از شرکت هایی را بررسی کنیم 
کــه طــی بحــران کوویــد ١٩ روایت هــای ویدئویــی 
ایجــاد کردنــد تــا از مشتریانشــان حمایــت کنند و 
برنــد خــود را ارتقــاء ببخشــند. پیام هــای موجــود 
در ایــن نمونه هــای روایت گــری برنــد، نســبت 
بــه آنچــه بازاریابــان قبــل از بحــران ایجــاد کــرده 
بودنــد تکامــل یافتنــد. ایــن شــرکت ها می تواننــد 
درمــورد راهبــردی کــه هنــگام تولیــد محتــوا بــرای 
پلتفرمــی خــاص در زمان هــای ســخت اتخــاد 

کردنــد، بینش هایــی ارائــه دهنــد.
روایت گری ویدئ�یی چیست؟

در  ویدئویــی  روایت گــری  بررســی  از  قبــل 
زمان هــای بحــران، تعریــف ایــن مفهــوم و درک 
اینکــه قبــال چگونــه از آن اســتفاده شــده اســت، 

دارد. اهمیــت 
برندهــا بــا بــه اشــتراک گذاشــتن روایــت شــرکت 
و محصــوالت آن از روایت گــری بصــری اســتفاده 
کرده انــد تــا بــه مخاطبیــن خاصــی نزدیک شــوند. 
فعالیت هــای  طریــق  از  کــه  ویدئویــی  روایــت 
بازاریابــی و فــروش توســعه یافته اســت، بیننده 
را از نقطــه ای دردنــاک یــا مشــکلی کــه تجربــه 

کــرده اســت، عبــور می دهــد.
ســپس از روایــت اســتفاده می کنــد تــا مخاطبین 
خــود  درگیــر  احساســی  ارتباطــی  ایجــاد  بــا  را 

احساســات،  ترکیــب  کنــد. 
ــو  ــر، ویدئ موســیقی و تصاوی
را به داســتانی شخصی برای 
می کنــد.  تبدیــل  مخاطــب 
راه حلــی کــه به مشــتری ارائه 
ــر  می شــود، آن نتیجــه معتب
را تکمیــل می کنــد. در حالــی 
ــز احســاس  ــده هرگ ــه بینن ک
او  بــه  کــه چیــزی  نمی کنــد 

فروختــه شــده اســت.

راهبرد ویدئ� در بحران
بحرانــی ماننــد پاندمــی کوویــد ١٩ چیــز زیــادی 
ماننــد انــزوا را از مــردم طلــب می کنــد؛ در حالــی 
کــه آنهــا منتظــر و متعجبنــد تــا ببینــد قــرار اســت 
ــی و بالتکلیفــی  ــن تنهای ــد. ای ــی بیفت چــه اتفاق
آنهــا را وادار می کنــد تــا زمــان بیشــتری را بــه 
شــکل برخــط بگذراننــد و بــه دنبــال ارتباط گیــری 
گمشــده  ارتبــاط  بــه  ویدئــو  معمــوال  باشــند. 
و  اطالعــات  زیــرا  می شــود؛  تبدیــل  انســانی 

آشــنایی را ارائــه می دهــد.
کاربــر:  ت�ســط  ت�لیدشــده  محتــ�ای 

ADT و   VSCO از  مثال هایــی 
ممکــن اســت آغــاز عرضــه محصــول در اثنــای 
بحــران دشــوار باشــد. هرچنــد یــک برنــد راهــی 
بــرای اســتفاده از روایت گــری ویدئویــی بــرای 
ــدا  ــد خــود پی افزایــش آگاهــی از محصــول جدی

کــرده اســت.
ابــزار  بصــری)  عرضــه  (شــرکت   VSCO برنــد 
پرطرفــداری بــرای ســاخت و تدوین تصویرســازی 
بصــری اســت. شــرکت می خواســت ابــزار مونتــاژ 
جدیــدش را معرفــی کنــد کــه بــه کاربــران برنامــه 
اجازه می دهد تا ویدئو بسازند و از آن به عنوان 
ابــزاری بــرای روایــت بهــره ببرنــد. VSCO ســعی 
کــرد بــه مخاطبانــش دسترســی پیــدا کند تــا ابزار 
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را خلــق کــرده و بــا آنهــا بــه اشــتراک بگــذارد و 
ابــراز کنــد کــه طــی بحــران کنونــی چــه احساســی 
داشــته اســت. آنهــا هشــتگ های مرتبطــی مانند 
را   VSCOCOVID١٩# و   VSCOMontage#

منتشــر کردنــد.
بــه ایــن ترتیــب مخاطــب هــدف می توانســت 
ببینــد و تجربــه کنــد کــه آن ابــزار می توانــد چــه 
کنــد و در عیــن حــال از روزنــه ای بــرای ابــراز و 
برقــراری ارتبــاط در زمــان بحــران لــذت ببــرد. 
ایــن مــورد بــه محتوایــی گســترده و خالقانــه کــه 
ــر و  در قالــب روایت گــری ویدئویــی توســط کارب

ــود منجــر شــد. ــد شــده ب ــرای VSCO تولی ب
همچنیــن شــرکت چاره اندیشــ� امنیــت بــا نــام 
نیــز روی محتــوای تولیدشــده توســط کاربر  ADT
بــرای تیــم بازاریابــی ویدئویــی «امــن در خانــه» 
تیــم خــود  از  ایــن شــرکت  کــرد.  خــود تمرکــز 
اســتفاده کــرد تــا نــام برنــد خــود را بــا مفهــوم 
داشــتن امنیــت و آســایش خاطــر در خانــه در 
ــه  ــن ب ــط ســازد. همچنی تمــام طــول ســال مرتب
دســتور العمل  کــه  کــرد  یــادآوری  مشــتریان 
ســرپناه گرفتــن در خانــه بهتریــن راهبــرد بــرای 

ســالم مانــدن طــی پاندمــی اســت.
در روایت هــای ویدئویــی، بیننــدگان می تواننــد 

افــراد و خانواده هــا را در حــال دســت و پنجــه نرم 
ــد» مشــاهده  ــه بمانی ــا فرمــان «در خان کــردن ب
جمعیتــی  ویژگی هــای  روایت هــا  ایــن  کننــد. 
ــا اعضــای جامعــه  ــد ت مختلفــی را دربرمی گرفتن
بگیرنــد.  ارتبــاط  راحت تــر  بتواننــد  مخاطبیــن 
راحتــی، آشــنایی و  تامیــن  مــورد  ایــن  هــدف 
ADT امنیــت بــود کــه همچنیــن ارزش هــای برنــد

را منعکــس می کــرد.
آیکیــا  از  مثال هایــی  دیــد:  زاویــه  ت�ییــر 

(Guinness) گینــس  و   (IKEA)
در زمان  هــای بحرانــی ویدئــو می توانــد راه خوبــی 
نگرانــی  از  مخاطــب  دیــد  زاویــه  تغییــر  بــرای 
و اضطــراب بــه موضوعــی مثبــت باشــد. ایــن 
مــورد چیــزی اســت کــه معمــوال در ویدئوهــای 
تولیدشــده قبــل از ایــن بحــران ندیــده بودیــد. 
آیکیــا ایــن کار را بــا مجموعه ای از ویدئوهایی که 
روایــت خانــه فــردی، در ایــن مــورد خانــه راوی، 
را روایــت می کننــد انجــام داد. ایــده اصلــی ایــن 
بــود کــه از تــرس و انــزوا بــه امنیــت و لــذت بــردن 

از خانــه برســیم. 
در این فرآیند، آیکیا نیز می توانست ارزش های 
خــود را در رابطــه بــا کمــک بــه مشــتریانش بــرای 
ســاختن خانــه ای کــه برایشــان بامعنــی اســت 
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بــا تجربیاتــی کــه آنجــا خواهنــد داشــت همســو 
کند.

تصاویــری کــه معنــای واقعــی یــک خانه را نشــان 
مــی داد راهــی فراهــم کــرد تــا بیننــدگان را بــه 
ســمت راحتــی و ارتباطــی راهنمایــی کنــد کــه 
مــردم می تواننــد بــا خانــه و خانــواده خود داشــته 

باشــند.
روایت گــری  بــا  مشــابهی  روش  هــم  گینــس 
ــا مخاطبینــش را وادار  ویدئویــی را اتخــاذ کــرد ت
کنــد کــه مجــددا روی زوایــای مثبت قضیه تمرکز 
کننــد. جشــن های روز ســنت پاتریــک (تاریــخ 
درگذشــت ســنت پاتریــک در ١٧ مــارس کــه یکی 
از اعیــاد مخصــوص ایرلندی هاســت) ضرورتــا در 
ــن  ــد، بنابرای همــه جــای جهــان لغــو شــده بودن
ســازنده آبجــو روایــت ویدئویــی ایجــاد کــرد کــه 
و  انعطاف پذیــری  مفاهیــم  مخاطبینــش  بــه 
تجلیــل را یــادآوری می کــرد. گینــس بــا اســتفاده 
را  برنــد  ایــن  کــه قرن هــا وجــود  از تصاویــری 
دربرمی گرفــت توانســت نشــان دهــد کــه چگونــه 
از بســیاری از بحران هــا ماننــد دو جنــگ جهانــی 

جــان ســالم بــه در بــرده اســت.
ایــن تیــم ایــن ایــده کــه همــه در روز ســنت 

ایرلنــدی  پاتریــک 
می شــوند را بــا ایــن 
واقعیــت کــه همــه 
مــا هــر روز انســان 
زد.  گــره  هســتیم 
مثالــی  همچنیــن 
موثــر ارائــه داد کــه 
ســنت  نشــانه های 
شــامل  پاتریــک 
را  گینــس  آبجــوی 
توانایــی جشــن  بــا 
گرفتــن، شــکفتن و 

کــرد. مرتبــط  بــودن  مهربــان  یکدیگــر  بــا 
نکات� برای روایت گری ویدئ�یی

ایــن مــوارد چندیــن توصیــه بــرای اســتفاده از 
هســتند: بحــران  در  ویدئویــی  روایت گــری 

• بحــران را تصدیــق کنیــد؛ امــا روایــت ویدئویــی 
و  مثبت تــر  بــه شــکلی  را  بحــران  آن  از  خــود 

امیدوارانه تــر بــرای مخاطــب رقــم بزنیــد.
• دنبــال راه هایــی بــرای دیــدن و نمایــش بحــران 

از نــگاه مخاطــب باشــید.
• هدف داستان و روایت را با ارزش های برندی 
ــد  ــه اشــتراک می گذاری ــان خــود ب ــا مخاطب کــه ب

همســو کنید.
در  درســت  کار  انجــام  بــر  را  ویدئــو  روایــت   •
مواجهــه بــا مشــکالت یــا تبدیــل یــک چالــش 
بــه راه حلــی کــه بــه نفــع جامعــه یــا عــوام اســت 

متمرکــز کنیــد.
بــرای  کاربــر  توســط  تولیدشــده  محتــوای  از   •
ــر بصــری و نمایــش  ــه تصاوی ــوع بخشــیدن ب تن
مجموعــه ای از روایت هــای شــخصی اســتفاده 

ــد.  کنی
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ارائه دا�ش �رای ���تر دیده شدن؛
پاسخ به �ر�ش های ج�تجوی اطالعاتی  
�رای ���تر دیده شدن در فضای آنال�ن

انــدی کیهــ� (Andy Kehoe)، مدیــر بازاریابــی آژانــس فنــ� روابــط عم�مــ� اســت�ن 
جانکشــن (Stone Junction) م� گ�یــد ایــن حقیقتــ� پذیرفته شــده در ســطح 
جهــان اســت کــه م�ف� تریــن شــرکت ها بــه همــان انــدازه کــه تشــنه فــروش 

ــد. ــه دانــش دارن ــرای ارائ محصــ�الت و خدمــات هســتند، اشــتیاق� ب

بــه طــ�ر مثــال شــرکت کلگیــت (Colgate) را در نظــر بگیریــد. ایــن شــرکت عمدتــا 
محصــ�الت جزئــ� دندان پزشــک� را بــه فــروش م� رســاند. بــا ایــن حــال اگــر مــن در 
مــ�رد هــر پرســش اطالعاتــ� مرتبــط بــا دندان پزشــک� جســتج� کنــم، ایــن شــرکت 
معمــ�ال در نتایــج بــاالی گــ�گل پدیــدار م� شــ�د. یــک راه عالــ� بــرای بیشــتر دیــده 

شــدن در ســطح شــبکه، تامین کننــده دانــش بــودن اســت.

تعداد کلمات: ٧١٨ کلمه            زمان تقر��ی مطالعه: ٤ دقیقه
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شروع یک ح�زه تخصص�

ایــن راهــکار مخصوصــا بــرای شــرکت هایی موثــر 
اســت کــه در صنعــت جدیــدی شــروع بــه کار 
می کننــد. وقتــی محصــول خالقــی شــروع بــه 
ســواالت  از  بســیاری  می کنــد،  توجــه  کســب 
بــر  در  آن  دربــاره  زیــادی  اطالعــات  جســتجو 
ــد بیشــتر در مــورد  ــد؛ مــردم تــالش می کنن دارن
محصــول و صنعتــی کــه در مــورد آن چیــزی 

نمی داننــد اطالعــات کســب کننــد.

اســتفاده از فرصت ها و پاســخ به تمام ســواالت 
اطالعاتــی پیــش از اینکــه دیگــر رقیبــان از آنهــا 
اســتفاده کننــد اهمیــت دارد. ایــن مــورد نــه تنهــا 
ترافیــک وبســایت شــما را افزایــش می دهــد، 
بلکــه موقعیــت شــما را بــه عنــوان یــک ارائــه 
دهنــده دانــش قابــل اعتمــاد در الگوریتــم گوگل 

ــد. ــرار می کن برق

از محتــوای  از آنجــا کــه همچنیــن می توانیــد 
اطالعاتــی خــود بــرای تبدیــل خواننــدگان بــه 
خریــداران اســتفاده کنیــد، ایــن رابطــه، رابطــه ای 
برد-بــرد اســت. بعــد از کســب اطمینــان از فوایــد 
آن، مــردم بــه شــکل طبیعــی از ســایت شــما 
ــد و  ــرده و محصــوالت شــما را می بینن ــد ک بازدی

از  می توانیــد  فراخوان ها شــما 
در   (CTA)

محتــوای خــود اســتفاده کنیــد تــا آنهــا را وادار بــه 
انجــام ایــن کار کنیــد.

رقابتــ�            صن�تــ�  در  مــ�رد  ایــن  آیــا 
اســت؟ قابل اجــرا 

در صنعتــی کــه از پیــش تاســیس شــده اســت، 
بــاالی  مقــدار  دلیــل  بــه  فقــط  اســت  ممکــن 
رقابتــی کــه در برابــر شماســت، تبدیــل شــدن بــه 
یــک تامین کننــده دانــش وقــت بیشــتری ببــرد. 
بیشــتر پرســش های اطالعاتــی قبــل از ایــن هــم 

ــار پاســخ داده شــده اند. ــن ب چندی

برای مقابله با این حجم از اطالعات، می توانید 
 (Skyscraper Effect) آســمان خراش  اثــر  از 
بهــره ببریــد تــا کار در فضــای اشباع شــده دانــش 
را شــروع کنیــد. ایــن مــورد می توانــد بــرای پاســخ 
ــا حجــم و  بــه جســتجوهای کلیــدی اطالعاتــی ب

ســطح رقابتــی بــاال اســتفاده شــود.

این روش مســتلزم بازتولید پســتی با موضوعی 
خــاص کــه از قبــل وجــود داشــته و ســپس فراتــر 

از آن رفتــن اســت.

ــرای  ــاال ب ــه ای ب ــا رتب ــال صفحــه ای ب ــه طــور مث ب
یــک عبــارت کلیــدی خاص پســتی بــا ١٥٠٠ کلمه 
دارد؛ شما می خواهید از آن فراتر روید و ٢٠٠٠

کلمــه باکیفیــت و ارزشــمند در رابطــه 
بــا آن موضــوع تولیــد کنیــد. 

مثــال بگوئیــم شــما در رابطــه 
ریزکنترل کننده هــا  بــا 
از  کار می کنیــد کــه دســته ای 
ــی  ــه خوب ــه ب محصــوالت هســتند ک
مســتقر شــده اند و محتــوای زیــادی 
قبال در مورد آن نوشــته شــده اســت. 
اگــر مقالــه ســرآمدی نمایــی کلــی از 
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یــک سیســتم تعبیه شــده را ارائــه دهــد، بایــد 
مقالــه شــما نیــز یــک نمــای کلــی ارائــه داده و 
ســپس وارد جزئیــات بیشــتر شــده و در مــورد 
همــه ویژگی هــا و جزئیــات فنــی آن سیســتم 
تعبیه شــده بحــث کنــد و تــا عمــق آن و جایــی 
کــه پســت اصلــی نتوانســته اســت ورود داشــته 

باشــد، نفــوذ کنــد.

با این اوصاف حتی در حوزه ای رقابتی همیشــه 
ــت  ــا رقاب ــر و ب ــر، نایاب ت ــدی کوتاه ت کلمــات کلی
ــه آنهــا پاســخ  ــد ب کمتــری هســتند کــه می توانی
داده و بــه واســطه آنهــا جایــگاه کســب کنیــد. 
هــر  از  کنیــد  گــردآوری  لیســتی  اســت  خــوب 
ســوالی که قادرید به آن پاســخ دهید و احتماال 
می توانیــد در حــوزه موضــوع خــود به واســطه آن 
رتبــه کســب کنیــد. بعــد از آن یــا می توانیــد بــه 
هــر ســوال جــدا بــا پســت های وبالگــی کوتاه تــر 
ــد راهنمــای  ــا می توانی ــد ی و پرتکــرار پاســخ دهی
ــر منطقــی اســت و  ــد و اگ ــری ایجــاد کنی بزرگ ت
طبیعتــا آن ســواالت هــم تطابــق دارنــد، چنــد 

ســوال کلیــدی مختلــف را بــا هــم تلفیــق کنیــد.

ح�زه خ�د را ممل� از محت�ا کنید

اگــر زمانــی کــه موضــوع بیشــتر دیــده شــدن 
شــروع  کجــا  از  نمی دانیــد  می شــود  مطــرح 
کنیــد، بــا محتــوا دســت بــه کار شــوید. ایــن مــورد 
راه خوبــی بــرای دســتیابی بــه ترافیــک اولیــه و 
ارائــه برخــی مــدارک اجتماعــی بــرای محصــوالت 
و خدماتتــان بــا تبدیــل شــدن بــه متخصــص 

اســت. دانش افــزا  و  قابل اعتمــاد  دانشــی 

ارائــه دانــش نــه تنهــا تصــور گــوگل از کســب وکار 
شــما بــه عنــوان رهبــری قابل اعتمــاد و معتبــر را 
تغییــر می دهــد، بلکــه شــما معتمــد مشــتریان 
تصــور  آنهــا  نیــز خواهیــد شــد.  خــود  بالقــوه 
می کننــد کــه اگــر دانشــتان خــوب اســت، قطعــا 
ایــن  بــود.  خواهــد  خــوب  هــم  محصولتــان 
حقیقتــی اســت کــه در سرتاســر جهــان پذیرفتــه 

شــده اســت.
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درست �شانه بگ�رید!

تهیه شده در رسا��وم
به سفارششورای اطالع رسانی دولت و

مرکز ار�باطات وزارت صنعت، معدن و تجارت

ً از طر�ق راه های ز�ر، نظرات  ارزشمند خود را �رای بهتر شدن ا�ن �ولتن با ما در میان بگذارید: لطفا

�� ار�باطات


