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به سفارش:
اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی 

تهیه شده در: 
مجموعه آموزشی  پژوهشی رسانیوم

مجله تخصصی روابط عمومی مکث با حمایت اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی 
برای عموم ادارات، نهادها ، سازمان ها و مخاطبان تهیه شده و  به صورت رایگان در اختیار شما قرار 

می گیرد. امکان ارسال و نشر  این فایل )بدون دخل و تصرف( مجاز است. 



 

پیشگفتار :
مجلــه تخصصــی آموزشــی، تحلیلــی مکــث در پــی آن اســت تــا مباحــث و موضوعــات موردنیــاز مخاطبــان تخصصــی خود 
یعنــی کارشناســان و فعــاالن حــوزٔه روابط عمومــی را بیــان کنــد. در هــر شــماره از ایــن مجلــه ســعی شــده تــا مطالــب روز و 
دســت اول از منابــع معتبــر گــردآوری و بــرای مطالعــه و اســتفاده در اختیــار خواننــدگان مشــتاق علــم روز ارتباطــات قــرار گیــرد. 
در شــمارٔه نهــم چهــار زاویــه روابط عمومــی را بررســی خواهیــم کــرد: اســتراتژی های روابط عمومــی، بازاریابــی و روابط عمومــی، 

ــرای روابط عمومــی. ــوا ب ــال و تولیدمحت روابط عمومــی دیجیت

در ســازمان شــما چــه وظایفــی بــر عهــدٔه روابط عمومــی گذاشــته می شــود؟ آیا تمــام ارتباطــات داخلــی و خارجــی از وظایف 
ایــن بخــش بــه شــمار می آيــد؟ در اولیــن مقالــه از ایــن شــماره بــه ســه مــورد از باورهــای اشــتباه از وظایــف روابط عمومــی 
اشــاره خواهیــم کــرد. جــدا از نقــش بخــش منابــع انســانی در فراینــد اســتخدام، روابط عمومــی هــم نقــش مهمــی در ایــن بیــن 

ایفــا می کنــد. در مقالــه دوم بــه نقــش روابط عمومــی و تأثیــر آن در اســتخدام بهتریــن نیروهــا اشــاره خواهیــم کــرد.

ــی  ــن بخش هــا، بخــش بازاریاب ــی از ای ــد. یک ــا بخش هــای بســیاری در ســازمان همــکاری کن ــد ب روابط عمومــی می توان
ــز  ــارم نی ــه چه ــرد. در مقال ــم ک ــن دو بخــش در رشــد شــرکت ها را بررســی خواهی ــی ای ــر هم افزای ــه ســوم اث اســت. در مقال
ــی و  ــی جمع ــا مخاطبان ــی ب ــات کل ــر ارتباط ــروز دیگ ــای ام ــم. در دنی ــده می پردازی ــات شخصی سازی ش ــت ارتباط ــه اهمی ب
پیام هــای غیرشــخصی جایگاهــی نــدارد. ســازمان ها بایــد تــاش کننــد تــا پیام هایــی کامــاً جزئــی تهیــه کننــد و بــه شــکلی 

ــانند. ــان برس ــت مخاطب ــه دس ــده ب شخصی سازی ش

در فصــل ســوم وارد دنیــای روابط عمومــی دیجیتــال می شــویم. مقالــه  اول چیســتی روابط عمومــی دیجیتــال و اهمیــت 
آن را بــرای مخاطبــان شــرح می دهــد. در راســتای همــکاری بازاریابــی و روابط عمومــی کــه در مقالــه ســوم بــه آن اشــاره شــد 
در ششــمین مقالــه همــکاری بازاریابــی و روابط عمومــی دیجیتــال و جدیدتریــن ترندهــای ایــن حــوزه را بررســی خواهیــم کــرد.

ــبکه های  ــوزه ش ــای ح ــد از ترنده ــی می توان ــا روابط عموم ــم؛ آی ــی می کنی ــم را بررس ــش مه ــک پرس ــل ی ــن فص در آخری
اجتماعــی اســتفاده کنــد؟ اگــر پاســخ ایــن پرســش مثبــت اســت، ایــن کار چــه قواعــد و لوازمــی دارد؟ چــه نکاتــی را بایــد در ایــن 
مــورد در نظــر گرفــت؟ تمــام نــکات ارائه شــده در ایــن بخــش بــه کارکــرد بهتــر روابط عمومــی در فضــای دیجیتــال کمــک خواهــد 

کرد.



”
بخش اول:
استراتژیهایروابطعمومی

بخش دوم:
بازاریابیوروابطعمومی

سه باور غلط درمورد توانایی های 
روابط عمومی

8

18

10

۲۰

۲۶

نقش کلیدی روابط عمومی
در فرایند استخدام

چرا بهتر است روابط عمومی    
و بازاریابی همکاری کنند؟

قدرت ارتباطات شخصی سازی شده در 
روابط عمومی

۱۴

M  A X

مکــــــــــــــــــــــــــث
فهرســــــــــــــت مطالب



”
بخش سوم:

روابطعمومیدیجیتال

بخش چهارم:
تولیدمحتوابرایروابطعمومی

۳۰

۴۲

۳۲

۳۶

۴۴

روابط عمومی دیجیتال و اهمیت آن

جدیدترین ترندهای روابط عمومی 
دیجیتال و بازاریابی

استفاده روابط عمومی از ترندهای 
شبکه های  اجتماعی

M  A X

مکــــــــــــــــــــــــــث
فهرســــــــــــــت مطالب



”M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث

بخــــــــــــش اول:
اســتـراتــــــــژی هــای

روابـــط عــــــمــومـــی



”M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث

بخــــــــــــش اول:
اســتـراتــــــــژی هــای

روابـــط عــــــمــومـــی



سه باور غلط در مورد 
توانایی های روابط عمومی

بــرای اینکــه فروش تــان را پایــدار کنیــد، بایــد در خریــداران حــس نیــاز ایجــاد کنیــد و بــه آنهــا نشــان 
دهیــد کــدام محصــول شــما، کــدام مشــکل آن هــا را حــل خواهــد کــرد.

※  ۸۵۹ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه

برگرفته از:

ید
 کن

کن
س

یا ا
ک 

کلی
له 

مقا
ت 

صو
ن 

ید
شن

ی 
برا

https://resanium.ir/rescontent/uploads/2023/02/%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.mp3


مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث 11 | شماره نُه |  بهمن ماه 1401 

Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

هرچقــدر قیمــت محصــوالت یــا خدمــات شــما گران تــر باشــد، مخاطــب شــما بــه بــاور قوی تــری بــرای اقــدام بــه خریــد 
نیــاز دارد. بنابرایــن چرخــه فــروش احتمالــی شــما بــرای تثبیــت ایــن بــاور طوالنی تــر می شــود؛ چــرا کــه بــاور در اعتمــاد ریشــه 
ــد و  ــش تولی ــش افزای ــی، نمای ــوب روابط عموم ــرد خ ــک راهب ــی ی ــدف از طراح ــود. ه ــا ش ــا بن ــرد ت ــان می ب ــاد زم دارد و اعتم
فــروش محصــول شــما در مقابــل دیــدگان جامعــه هدفتــان اســت تــا محصولتــان برایشــان ارزشــمند جلــوه کنــد. چنیــن 
راهبــردی شــیؤه عملکــردی شــما را شناســایی می کنــد و ســپس پیامتــان را بــه گونــه ای منتقــل خواهــد کــرد کــه بــر ذی نفعــان 
شــما اثــر گذاشــته و آن هــا را تشــویق بــه کاری کنــد کــه تــا بــه حــال انجــام نداده انــد. البتــه الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه 
کنیــم کــه تشــویق افــراد بــه اقدامــات جدیــد، یــک شــبه اتفــاق نمی افتــد. بایــد بــه کارتــان متعهــد باشــید و وقــت بگذاریــد تــا 

اعتمادســازی ایجــاد کنیــد. 

در سه موقعیت، راهبرد روابط عمومی هیچ نقشی ندارد:

نمی تواند یک محصول بد را به یک محصول خوب تبدیل کند.  •

نمی تواند فرهنگ سازمانی را تغییر دهد.  •

اگر بر اساس دروغ فعالیت کند، اثر بخش نخواهد بود.  •

پویاترین روابط عمومی هم نمی تواند بی کیفیتی محصوالت را پنهان کند
چنانچــه در رابطــه بــا خدمــت یــا محصــول، مشــکلی بــرای مشــتری بــه وجــود آیــد، روابط عمومــی می توانــد بــه بازســازی 
روابــط بــا مشــتری کمــک کنــد امــا نمی توانــد کیفیــت بــد محصــول یــا خدمــات را پنهــان کنــد. مشــتریان ناراضــی همیشــه 

احساســات و تجربیــات خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک می گذارنــد و در ایــن راه، شــبکه های 
ــه و  ــن تجرب ــه بی ــد. هرچــه فاصل ــد عمــل می کنن ــوی قدرتمن ــک بلندگ ــل ی ــی مث اجتماع

واقعیــت بیشــتر باشــد، احتمــاالً واکنــش مشــتری بدتــر خواهــد بــود.

ــت  ــا خدم ــول ی ــان از محص ــمگین، نارضایتی ش ــتریان خش مش
شــما را بــا زبانــی گزنــده و نیــش دار و یــا حتــی بدتــر، بــا شــوخی ابــراز 
می کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث می شــود مشــتریان، برنــد شــما را 

بــا مشــکات و خطاهای تــان بــه یــاد بســپارند.

ــات  ــی از ارتباط ــه ناش ــش از آنک ــا بی ــع، بحران ه ــب مواق در اغل
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اشــتباه باشــند، ناشــی از ضعــف عملکــرد کســب وکار، طراحــی ضعیــف محصــول، ضعــف در تحویــل محصــول و مشــکات 
ــروز اتفاقــات ناخوشــایند و  ســامت و ایمنــی و... هســتند. داشــتن یــک برنامــه بحــران کاربــردی و تمرین شــده، در مواقــع ب
غیرمنتظــره بــه شــما اعتمادبــه نفــس می دهــد تــا شــرایط را مدیریــت کنیــد. درســت اســت کــه ارتباطــات ســالم بــا مشــتریان 
می توانــد تأثیــر یــک بحــران را کاهــش دهــد امــا اگــر یــک اقــدام بــه گونــه ای غیراخاقــی یــا کوته بینانــه رخ دهــد، کار چندانــی 

ــه حقیقــت متکــی اســت. ــق، ب ــک روابط عمومــی موف ــد. ی از دســت روابط عمومــی برنمی آی

راهبرد روابط عمومی نمی تواند فرهنگ شرکت را تغییر دهد
ــا  ــگ ســازمان تان در آنه ــه فرهن ــواردی مواجــه شــوید ک ــا م ــرد روابط عمومــی ب ــه توســعه راهب ممکــن اســت در مرحل
ضعــف دارد. چنیــن ضعف هایــی در فرهنــگ ســازمانی، ممکــن اســت مشــتریان و ســرمایه گذاران بالقــوه و حتــی کارمنــدان 
شــما را از ســازمان رانــده و توانایــی شــما بــرای رقابــت مؤثــر را از بیــن ببــرد. فرهنــگ شــرکت را تنهــا می تــوان از درون و باال تغییر 

داد. تغییــر فرهنــگ شــرکت بــه رهبــری قــوی، انعطاف پذیــر و آرمان گــرا نیــاز دارد. 
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»ویکتوریــا ویلســون« نویســنده کتــاب »آینده هــای اســتثنایی« در ایــن بــاره توضیــح می دهــد فرهنــگ ســازمانی شــامل 
باورهــا و رفتارهایــی اســت کــه تعییــن می کنــد کارهــا در ســازمان شــما چگونــه انجــام شــوند. حــس وابســتگی بــه ســازمان 
زمانــی در کارمنــدان ایجــاد می شــود کــه بتواننــد بــا ایــن باورهــا ارتبــاط برقــرار کــرده و آن هــا را از خودشــان بداننــد. بــا ایــن حــال، 
اگــر خودشــان را در تضــاد بــا هنجارهــای فرهنگــی ســازمان ببیننــد، احتمــال دارد نتواننــد بــه خوبــی بــا ســازمان ســازگار شــوند. 
ویلســون اعتقــاد دارد تحــول ســازمانی، یــک فراینــد مــداوم اســت کــه طــی آن، شــما ارزش هــای اصلــی ســازمان تان را بــه دیگران 
ــرای انجــام تغییــرات الزم،  ــان را شناســایی می کنیــد و ب ــا ارزش های ت ــا غیرهمســو ب می شناســانید، موقعیت هــای همســو ی

برنامه هــای قابــل اجــرا و مشــوق ترتیــب می دهیــد. 

روابط عمومــی  می توانــد در انتقــال ایــن تغییــر فرهنگــی بــه ذی نفعــان داخــل و خــارج ســازمان نقشــی اساســی ایفــا کنــد. 
همچنیــن روابط عمومــی می توانــد بــه بازتعریــف ارزش هــا ی ســازمان کمــک کــرده و ایــن ارزش هــا را در قالب هــا و روایت هــای 

جــذاب بیــان کند. 

ــا  ــراه ب ــا هم ــده ی ــد دستکاری ش ــی نمی توان ــق روابط عموم ــرد موف ــک راهب ی
ــکاری باشــد فریب

اگرچــه متخصصــان روابط عمومــی افــراد صــادق، ســخت کوش و خاقــی هســتند کــه عاشــق ارتباطــات، شبکه ســازی و 
ایجــاد روابط انــد امــا لزومــاً همــه اینطــور نیســتند. ناراســتی، اشــتباه  گفتــن، روراســت نبــودن، دروغ  گفتــن، داســتان  بافتــن و... 

نه تنهــا در ایــن زمینــه کمکــی نمی کنــد، بلکــه چــون بــا حقیقــت فاصلــه دارد می توانــد اعتبــار شــما را خدشــه دار کنــد.

گمــراه  کــردن مخاطبــان هــدف بــرای جلب توجــه، تمــام زحمــات شــما را بــرای حســن شــهرت و کســب اعتبــار بــه بــاد 
می دهــد. بــه گفتــه »وارن بافــت« ســاختن یــک شــهرت خــوب ۲۰ ســال طــول می کشــد امــا خــراب  کــردن آن تنهــا ۵ دقیقــه 

ــرد. ــان می ب زم

ــه ای ســاخته شــود  کــه  ــا روایــت ســازمان از طریــق  داستان ســرایی خاقان ــد ت در حقیقــت روابط عمومــی کمــک می کن
ریشــه در واقعیــت دارد. چنیــن روایتــی می توانــد مخاطبــان شــما را نســبت بــه موضوعــی کــه بارهــا و بارهــا ارائــه می دهیــد، 
بــر ســر ذوق  آورده و هیجــان زده  کنــد. کار روابط عمومــی ســرزنش کــردن و انتقــاد از رقبــای شــما نیســت. اگــر در روابط عمومــی 
خــود چنیــن رویکــردی داریــد و وقــت خــود را صــرف انتقــاد از رقبایتــان می کنیــد در واقــع زمــان کمتــری را بــه تبلیــغ و فــروش 
اختصــاص داده ایــد. برندهایــی کــه بــه رقبــای خــود توهیــن کرده یــا آنهــا را تحقیــر می کننــد، بیچــاره، نامحتــرم و غیرقابل اعتماد 

بــه نظــر می رســند. واقعــاً چــه کســی دوســت دارد مشــتری چنیــن برنــدی بــا چنیــن رفتارهــا و ارزش هایــی باشــد؟ 
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زمانــی کــه می خواهیــد در هــر حــوزه ای اســتعدادهای برتــر را اســتخدام کنیــد، بایــد درک روشــنی از 
فراینــد اســتخدام داشــته باشــید؛ چــرا کــه ایــن فراینــد دقیقــاً بــه انــدازه بازاریابــی شــرکت بــرای جذب 
مشــتریان ثابــت مهــم اســت. اگــر می خواهیــد از رقیبــان خــود جلوتــر باشــید، نقــش روابط عمومــی 
را دســت کم نگیریــد؛ به ویــژه اکنــون کــه پــس از پایــان دورٔه  همه گیــری کرونــا، بیشــتر کســب وکارها 

الگــوی جدیــدی را در پیــش گرفتــه و بــه دورکاری روی آورده انــد. 

نقش کلیدی روابط عمومی
در فرایند استخدام

برگرفته از:

※  ۳۷۰ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه
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ایجاد الگویی جدید
در گذشــته ایجــاد یــک فرهنــگ ســازمانی مثبــت آســان بــود. امــا حــاال کــه بخشــی از کارکنــان حتــی یــک بــار هــم بــه 
صــورت حضــوری در ســازمان حاضــر نمی شــوند، ایجــاد تغییــر در فرهنــگ ســازمانی کار دشــواری شــده اســت. بــرای ایــن منظور 
نیــاز اســت فرهنــگ ســازمانی نوینــی ایجــاد شــود کــه بــه انــدازٔه کافــی جــذاب باشــد تــا توجــه اســتعدادهای برتــر هــر حــوزه را 
بــه خــود جلــب کنــد. چــه کارکنــان دورکاری کننــد و چــه در محــل کار حضــور یابنــد، کار روابط عمومــی دشــوار اســت. در ایــن 
بیــن، بــرای مخاطــب ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه ایــن ســازمان چــه چیــزی ارائــه می دهــد کــه رقبــای آن ارائــه نمی دهنــد؟ 

بهینه سازی بسته مزایا مبتنی بر نیازهای جدید
بــا شــیوع همه گیــری، نیــاز بــه تغییــرات در بســته مزایــای کارمنــدان احســاس شــد. کســب وکارهایی کــه تــا پیــش از 
ایــن تنهــا بــر برنامه هــای بازنشســتگی تمرکــز داشــتند، حــاال بایــد بــه دنبــال طرح هــای بیمــه ای جدیدتــری باشــند. مثــاً بعضــی 
ســازمان ها کــه بــا چهــار دهــه ســابقه فعالیــت، هنــوز بســته مزایــای محــدودی ارائــه می دهنــد، بهتــر اســت بــه ســمت طراحی 

بســته مزایایــی متنوع تــری برونــد کــه متناســب بــا نیازهــای جدیــد باشــد.

ــا آن مواجــه  ــا پیــش از ایــن ب ــا، نیازهــای پیش بینی نشــده ای به وجــود آمــد کــه کارمنــدان و ســازمان ها ت در همه گیــری کرون
نشــده بودنــد. بنابرایــن یــک نمونــه  از ایــن تغییــرات می توانــد شــامل مــواردی باشــد کــه ســازمان در نظــر می گیــرد تــا در شــرایط 

همه گیــری بیمــاری، کارمنــدان خــود را حمایــت کنــد.

در ایــن راســتا روابط عمومی هــا می تواننــد تمــام تغییراتــی را کــه ســازمان ها در بســته  مزایــای خــود اعمــال کرده انــد برجســته  
کننــد. یکــی از ایــن تغییــرات می توانــد تغییــر در الگوهــای همــکاری باشــد کــه کار در یــک شــرکت را در مقابــل شــرکت رقیــب، 

جذاب تــر می کنــد و در نتیجــه اســتعدادهای برتــر هــر حــوزه، ســازمان شــما را بــه بقیــه ترجیــح خواهنــد داد. 

ــا چنیــن  فراینــد اســتخدام ماننــد فراینــد بازاریابــی اســت کــه بایــد در هــر دو بــه گــروه مخاطبــان وســیعی دســت یابیــد، ب
ــرد. ــد ب ــی خواهی ــد پ ــن فراین ــم روابط عمومــی در ای ــه نقــش مه ــردی، ب رویک
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M”مکــــــــــــــــــــــــــثمکــــــــــــــــــــــــــث A X

بخــــــــــــش دوم:
بــــــــازاریــــــــــابــــی

و روابـــط عــــــمــومـــی 
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بخــــــــــــش دوم:
بــــــــازاریــــــــــابــــی

و روابـــط عــــــمــومـــی 



بــه نظــر می رســد مرزهــای ارتباطــات و بازاریابــی توســط برخــی از متخصصــان بازاریابــی در حــال محــو 
شــدن اســت؛ به ویــژه در کســب وکارهای کوچک تــری کــه تصمیــم  می گیرنــد بودجــه و منابــع را بــه 

صــورت مشــترک اســتفاده کنند.

چرا بهتر است روابط عمومی 
و بازاریابی همکاری کنند؟

برگرفته از:

※  ۸۹۲ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه

ید
 کن

کن
س

یا ا
ک 

کلی
له 

مقا
ت 

صو
ن 

ید
شن

ی 
برا

https://resanium.ir/rescontent/uploads/2023/02/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F.mp3


مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث 21 | شماره نُه |  بهمن ماه 1401 

Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

ــج  ــه نتای ــد ب ــد، می توانن ــه کار گیرن ــم را ب ــا ه ــگ ب ــِی هماهن ــی و روابط عموم ــای بازاریاب ــب وکارها تاکتیک ه ــر کس اگ
بهتــری دســت یابنــد، در رقابــت باقــی بماننــد و بــرای بازاریابــی کمتــر هزینــه کننــد. در اینجــا بــا ســه دلیــل نشــان می دهیــم 

ــد:  ــاب می آین ــه حس ــد  ب ــک زوج قدرتمن ــی ی ــی و بازاریاب روابط عموم

ترکیب بازاریابی و روابط عمومی می تواند به رشد شرکت ها کمک کند
کســب وکارها تصادفــی رشــد نمی کننــد. رشــد 
ــه،  و ارتقــای آن هــا مســتلزم داشــتن ذهنیــت کارآفرینان
ــرمایه گذاری و  ــه س ــل ب ــتراتژیک، تمای ــری اس تصمیم گی
ایجــاد اشــتیاقی بــرای الهــام بخشــیدن بــه تیم هــا بــرای 
همــکاری مشــترک اســت. خاقــت در خــأ وجــود نــدارد. 
ایجــاد یــک فرهنــگ ســازمانی کــه افــراد در آن احســاس 
کننــد می تواننــد بــه چالــش بکشــند و بــه چالــش 
ــه  ــد مــی آورد ک ــط مناســبی را پدی کشــیده شــوند، محی
کســب وکارها بــه جــای رکــود یــا افــول، در آن رشــد 

می کننــد.

دیگــر زمانــی کــه کارهــای انفــرادی مــورد اســتقبال قــرار می گرفتنــد، گذشــته اســت. امــروزه اغلــب کســب وکارها به ویــژه 
ــا ســایر بخش هــا هســتند.  ــر ب ــکاری نزدیک ت ــه هم ــدان ب ــرای تشــویق کارمن ــی ب ــال راه های ــه دنب در فضــای اســتارت آپی، ب
یکــی از ایــن همکاری هــای مؤثــر، همــکاری بیــن روابط عمومــی و بازاریابــی ســازمان اســت. بــا ترکیــب نقــاط قــوت بازاریابــی 
و روابط عمومــی، ســازمان ها می تواننــد بــه طــور مؤثــری بــه مخاطبــان  هــدف دسترســی پیــدا کــرده و رشــد کننــد. حتــی در 
وضعیــت رکــود اقتصــادی نیــز چنیــن کاری می توانــد بــه کســب وکارها کمــک کنــد تــا مزیــت رقابتــی خــود را حفــظ کــرده و از 

رقیبــان خــود پیشــی بگیرنــد. 

هم افزایی منابع بازاریابی و ظرفیت های روابط عمومی
یــک کســب وکار بــرای پیشــبرد اهــداف خــود بایــد بــه شــکل مســتمر یــک اســتراتژی بازاریابــی و ارتباطــات داشــته باشــد تا 
فعالیت هــای بازاریابــی و روابط عمومــی اش همســو باشــند. جــای نگرانــی نیســت اگــر مرزهــای بازاریابــی و روابط عمومــی قابــل 
تشــخیص نباشــند. هــر دو حــوزه یــک هــدف دارنــد کــه آن جلــب توجــه جامعــه هــدف بــه ســازمان یــا محصــول و خدمــات آن 

است.
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امــا نکتــه کلیــدی اینجاســت کــه بایــد مطمئــن شــوید ایــن دو حــوزه بــه جــای تــک روی، بــا هــم کار می کننــد؛ زیــرا ایــن 
ــی در  ــه روابط عمومــی و بازاریاب ــد. هنگامــی ک ــری می کن ــرژی جلوگی ــول و ان همــکاری از تاش هــای مــوازی و اتاف وقــت و پ
یــک راســتا قــرار گیرنــد می تواننــد اثــر هم افــزا و قدرتمنــدی بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمان ایجــاد کننــد. بــرای اطمینــان از 

ــد راه وجــود دارد:  هماهنگــی فعالیت هــای بازاریابــی و روابط عمومــی چن

طراحی یک استراتژی ارتباطاتی بازاریابی قوی

در برنامه ریزی و طراحی استراتژی بازاریابی سازمان شما چند محور باید مشخص شود:

- بازگویی هماهنگ و اقناعی خدمات

- تعریف جامعه هدف و اولویت های هر بخش

هــم بــرای روابط عمومــی و هــم بــرای بازاریابــی ضــروری اســت درک روشــنی از مخاطبــان ســازمان داشــته باشــند. ایــن کار 
تضمیــن می کنــد کــه پیــام شــما درســت هدف گــذاری شــود تــا بــا پویش هایــی کــه برگــزار می کنیــد بتوانیــد بــه مخاطبــان 

هــدف خــود دســت یابیــد. 

- برجسته سازی ارزش های پیشنهادی

ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد تــا پیشــنهاد منحصربه فــرد )USP( خــود را بــه مشــتریان هــدف، رســانه ها و ســهامداران 
کلیــدی خــود منتقــل کنیــد تــا ســازمان تان را در میــان رقبــا متمایز ســازید. 

- توسعه پیام های کلیدی 

یــک اســتراتژی ارتباطــات بازاریابــی قــوی بــر ایــن موضــوع تمرکــز دارد کــه بــرای هــر مخاطــب هــدف و هــر قــدم از ســفر 
مشــتری،  پیام هــای کلیــدی را توســعه دهــد. چنیــن پیام هایــی بایــد بــا تمــام محتواهــای بازاریابــی و روابط عمومــی ســازمان 

همســو باشــند. ایــن امــر کمــک می کنــد تــا در ارتباطــات شــما بــا مخاطبــان، شــکاف محتوایــی وجــود نداشــته باشــد. 

ایجاد یک برنامٔه منسجم

شــما بایــد برنامــه ای را طراحــی کنیــد کــه هــم شــامل مؤلفه هــای بازاریابــی و هــم مؤلفه هــای روابط عمومــی باشــد تــا 
فعالیت های شــان هماهنــگ و منســجم پیــش رود. مطمئــن شــوید همــه اعضــای تیم تــان از برنامــه آگاه هســتند تــا بتواننــد 

نقــش خــود را یکپارچــه اجــرا کننــد. 
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اجرای تاکتیک ها

داشــتن یــک اســتراتژی قــوی بســیار خــوب اســت، اما اگر شــما یــک برنامه عملیاتــی بــرای اطمینــان از اجــرای تاکتیک های 
بازاریابــی و روابط عمومــی نداشــته باشــید، تأثیر الزم را نخواهد گذاشــت. 

ارزیابی نتایج

ــا ارزیابــی نتایــج  ــا روابط عمومــی مــاک و معیــار مشــخصی داشــته باشــید. ب ــرای ارزیابــی اقدامــات بازاریابــی ی ــد ب بای
پویش هــای ســازمان تان متوجــه می شــوید کــه چــه چیــزی نتیجــه می دهــد و چــه چیــزی نتیجــه نمی دهــد. بــر ایــن مبنــا 

می توانیــد اقدامــات بعــدی خــود را تنظیــم کنیــد. 
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تأثیر همکاری بازاریابی و روابط عمومی
بازاریابــی و روابط عمومــی بــا همــکاری یکدیگــر می تواننــد نیــروی قدرتمنــدی را بــرای ســازمان  ایجــاد کننــد. ترکیــب ایــن دو 

بخــش از عملکــرد جداگانه شــان اثرگذارتــر خواهــد بــود.

حواســتان باشــد کــه همیشــه بــرای جلــب توجــه روزنامه نــگاران رقابــت می کنیــد. آن هــا می تواننــد ایمیــل شــما را بــه 
پوشــه اســپم بفرســتند یــا آن را نادیــده بگیرنــد. شــما فقــط یــک فرصــت بــرای جلب توجــه و تأثیرگــذاری داریــد. پــس مطمئــن 

شــوید همــان چیــزی را کــه روزنامه نــگاران می خواهنــد بــه آن هــا می دهیــد:

افزایش دیده شدن برند شما

بازاریابــی و روابط عمومــی بــا همــکاری یکدیگــر می تواننــد میــزان دیــده   شــدن برنــد شــما را افزایــش دهنــد و توجــه افــراد 
بیشــتری را بــه شــما جلــب کنند.

بازاریابی هدفمند

ــری  ــذاری دقیق ت ــان هدف گ ــای بازاریابی ت ــرای پویش ه ــد ب ــی می توانی ــی و روابط عموم ــای بازاریاب ــب تاش ه ــا ترکی ب
داشــته و بــه جامعــه مــورد نظرتــان دسترســی یابیــد.

افزایش شهرت

همکاری مشترک بازاریابی و روابط عمومی می تواند به بهبود شهرت سازمان یا خدمات شما کمک کند.

پوشش رسانه ای بهتر

پوشــش رســانه ای معمــوالً زمانــی نتایــج مثبتــی بــه دنبــال دارد کــه بازاریابــی و روابط عمومــی بــرای تهیــه و تولیــد آن بــا 
یکدیگــر همــکاری داشــته باشــند نــه اینکــه هرکــدام بــه صــورت جداگانــه کار کننــد.

موفقیت بیشتر با پویش ها

ــی  ــیعی را طراح ــه  و وس ــای خاقان ــد پویش ه ــد، می توانن ــم کار می کنن ــوازات ه ــه م ــی ب ــی و روابط عموم ــی بازاریاب وقت
کننــد. احتمــال موفقیــت ایــن پویش هــا بیــش از زمانــی اســت کــه بــه تنهایــی طراحــی می شــوند.

ــی و  ــای بازاریاب ــه فعالیت ه ــه چگون ــند ک ــر باش ــه فک ــد ب ــب وکارها بای ــم کس ــش رو داری ــه پی ــدی ک ــال جدی ــرای س ب
ــد.   ــی بمانن ــت باق ــازار رقاب ــا در ب ــد ت ــی کنن ــوری طراح ــان را ط روابط عمومی ش
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در گذشــته بــرای گفت وگــوی ســازمانی از پیام هــای کلــی اســتفاده می شــد. بخــش تبلیغــات 
روزنامه هــا را در نظــر بگیریــد؛ ایــن تبلیغــات بخش هــای کوچکــی شــامل متــون کلــی یــا تصاویــری بــا 
هــدف جــذب افــراد بــدون توجــه بــه ویژگی هــای مردم شناســی، عایــق یــا نیازهــای آن هــا بــود. مثــال 
دیگــری از ارتباطــات کلــی در کســب وکار، انباشــت خبرنامه هــا در ورودی ایمیــل افــراد اســت کــه بــا 

جملــه »خریــدار عزیــز« یــا »مشــترک محتــرم« آغــاز می شــود.

قدرت ارتباطات 
شخصی سازی شده در 
روابط عمومی

برگرفته از:

※  ۸۲۸ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه
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مشــکل ایــن نــوع ارتباطــات و روابط عمومــی ایــن اســت کــه بــه نســبت شــیؤه ارتباطــات شخصی ســازی شــده کمتــر بــه 
یــاد می مانــد و تأثیــر کمتــری نیــز دارد. ایــن شــکل از ارتباطــات مخاطــب شــما را قانــع نمی کنــد تــا در دریــای گزینه هــا، شــما 

را دنبــال کننــد.

عصــر اینترنــت بــرای شــما فرصــت بی نظیــری فراهــم کــرده تــا بــه شــیوه ای خــاص بــه مخاطبــان خــود دســت یابیــد. 
می توانیــد کاربــران خــود را بشناســید و دریابیــد کــه مشــترکین شــما بــه دنبــال چــه موضوعاتــی هســتند و منبــع انگیزه شــان 
چیســت. ســپس می توانیــد از ایــن بینــش اســتفاده کنیــد تــا تجربــه ای دقیــق و شخصی ســازی شــده بــرای مخاطــب رقــم 

زنیــد. ایــن کار، گاهــی میــزان تعامــل، نــرخ بازگشــت ســرمایه و توجــه بــه برنــد را دو یــا ســه برابــر می کنــد.

شخصی ســازی نه تنهــا ابــزاری بــرای بازاریابــی بلکــه روش مؤثــری بــرای برقــراری ارتباطــات رســانه ای اســت. تکنولوژی هایــی 
کــه ایــن روزهــا در دســت داریــم کار را بــرای مــا راحت تــر می کنــد تــا خروجــی رســانه را بهتــر شــناخته و بــا روزنامه نگارانــی آشــنا 

شــویم کــه ســعی داریــم بــه آنهــا دســت یافتــه و ارتباطــات شخصی ســازی شــده تری را برقــرار کنیــم.

شخصی ســازی در کســب وکار بــه معنــای ایجــاد یــک تجربــه یــا ارتبــاط مبنــی بــر اطاعاتــی اســت کــه ســازمان در مــورد 
افــراد آموختــه اســت. امــا شــیؤه ارتباط گیــری شخصی ســازی شــده چگونــه می توانــد بــه ســازمان شــما کمــک کنــد؟

افزایش تعامل 
ارتباطــات  اهــداف مهــم  از  یکــی 
ســازمانی، تعامــل اســت. مــا گاهــی روی 
انــرژی می گذاریــم  و  پروژه هایــی زمــان 
ــن شکســت  ــد. ای ــه شکســت می خورن ک
نتیجــه تعامــات کلــی و غیرهدفمنــد 
ارتباطــی  محتــوای  کــه  زمانــی  اســت. 
شخصی ســازی شــده نیســت، راحت تــر 
مشــتریان  می شــود.  گرفتــه  نادیــده 
آمــاری  صرفــاً  می  کننــد  احســاس 
بی نام ونشــان هســتند کــه چیــزی بیــش 

از ســود برنــد را ارائــه نمی دهنــد.
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از طرفــی دیگــر، زمانــی کــه برندهــا تجربــه خــاص و شخصی ســازی شــده ای را ارائــه می دهنــد، احتمــال بیشــتری دارد کــه 
مشــتریان احســاس کننــد ســازمان بــه آنهــا توجــه دارد و تجربــه آنــان را بــه یــاد ماندنــی می ســازد.

اگــر در انتخــاب شــیوه های ارتباطــی شخصی ســازی شــده مــردد هســتید بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد کــه ۷۱ درصــد 
ــوع ارتباطــات هســتند و ۷۶ درصــد آن هــا نیــز اگــر محتــوای شخصی ســازی شــده ای را دریافــت  ــال ایــن ن ــه دنب مشــتریان ب
نکننــد، ناامیــد می شــوند. ایــن نــوع تعامــات خــاص، موفقیت هایــی را رقــم می زننــد کــه مشــتری آن هــا را فرامــوش نخواهــد 

کــرد و در نتیجــه بــه برنــد وفــادار خواهنــد مانــد.

در روابــط رســانه ای، روش شخصی ســازی شــده توجــه خبرنــگاران یــا باگرهــا را راحت تــر بــه خــود جــذب می کنــد. وقتــی 
توجــه ســازمان بــه آنهــا را ابــراز کنیــد، آن هــا نیــز ایــن توجــه را جبــران می کننــد.

افزایش نرخ بازگشت سرمایه 
ــرخ  ــد کــه بیشــترین ن ــه عنــوان روشــی معرفــی کرده ان ۵۶ درصــد از خرده فروشــان، پیام هــای شخصی ســازی شــده را ب
ــرخ بازگشــت  بازگشــت ســرمایه را خواهــد داشــت. برندهایــی کــه تبلیغــات شخصی ســازی شــده ارائــه می دهنــد، نه تنهــا ن
ســرمایه بیشــتری را بــه دســت می آورنــد، بلکــه می تواننــد بــه ســرعت کســب وکار خــود را متحــول ســازند تــا رفتارهــای متغیــر 

مشــتری را بشناســند و بــرای همراهــی بــا آنهــا پیام هــای شخصی ســازی شــده برایشــان ارســال کننــد.

مطالعــات ســال های اخیــر نیــز بــه همیــن نتایــج دســت یافته انــد. نمی تــوان انــکار کــرد کــه ارتباطــات شخصی ســازی 
شــده بــه نســبت ارتباطــات کلــی ســرمایه بیشــتری را بازمی گردانــد کــه از جملــه دالیــل آن می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

- در عصر اینترنت مشتریان انتظار تجربه شخصی سازی شده را دارند.

- اگــر مشــتریان احســاس کننــد کــه ســازمان ها بــه عایــق و خواســته های آنهــا توجــه نشــان داده انــد، احســاس ارزشــمندی 
ــد. می کنن

- ارتباط دوطرفه، احتمال وفاداری به برند را افزایش می دهد.

- در نهایت با استفاده از شیؤه شخصی سازی شده در تمام تعامات، احتمال حفظ مشتری افزایش خواهد یافت. 

 در نتیجــه اســتفاده از ایــن روش، درآمــد ۹۳ درصــد از شــرکت هایی کــه راهبــرد شخصی ســازی را در پیــش گرفته انــد، بــه 
میــزان ۴۰ درصــد افزایــش داشــته اســت. مفهــوم وفــاداری بــه برند نســبت به گذشــته تغییــر کرده اســت. حــاال مصرف کنندگان 

بــا انتخاب هــای بیشــتری مواجــه می شــوند. ایــن یعنــی شــما بایــد ویژگــی متمایــزی نســبت به رقبــای خود داشــته باشــید. 
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لزوم اعتماد و وفاداری به برند
در عصــر اقتصــاد اینترنتــی کــه بیشــتر خریدهــا از طریــق اینترنــت انجــام می شــود، اعتمــاد و وفــاداری بــه برنــد بیــش از 
پیــش حیاتــی و ارزشــمند خواهــد بــود. مثــاً صنعــت زیبایــی را درنظــر بگیریــد. در ســال های اخیــر برندهــای زیبایــی محصوالت 
جدیــدی را بــا ســرعت زیــادی معرفــی کرده انــد. میــزان محصــوالت جدیــد آن  قــدر زیــاد اســت کــه عمــاً پیگیــری تمــام آن هــا 
ــی  ــا از آن برندهای ــت، تنه ــد و موفقی ــادی دارن ــای زی ــم انتخاب ه ــی ه ــوالت زیبای ــدگان محص ــت. مصرف کنن ــن اس غیرممک
خواهــد بــود کــه وفــاداری بیشــتری را ایجــاد کــرده  باشــند. برندهــا می تواننــد بــا اتخــاذ روش هــای شخصی ســازی شــده اعتمــاد 

و وفــاداری را در مشــتریان جدیــد، مخصوصــاً مشــتریان نســل Z ایجــاد کننــد.

شخصی ســازی بــه یــک روال رایــج تبدیــل شــده اســت. تمــام مشــتریان، مشــترکان و شــنوندگان در سراســر جهــان ایــن 
انتظــار را از برندهــا دارنــد. اگــر برنــد در جهــت شخصی ســازی گام برنــدارد، مخاطبــان بــه کلــی از او ناامیــد خواهنــد شــد. اینکــه 
پیام هــای ســنتی و کلــی وقــت و انــرژی کمتــری از شــما می گیرنــد دلیــل خوبــی بــرای ادامــه مســیر بــا آن ابزارهــا نیســت. امــروزه 

آســان تر از همیشــه می توانیــد پیــام خــود را شخصی ســازی و وفــاداری را در مخاطبــان خــود تقویــت کنیــد.
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بخـــــــــــش سوم:
روابـــط عــــــمــومـــی

دیـــــجــــــیــتـــــال
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بخـــــــــــش سوم:
روابـــط عــــــمــومـــی
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گســترٔه دسترســی برخــط شــما تــا کجاســت؟ آیــا بــه انــدازه ای کــه می خواهیــد وســیع اســت یــا 
ــال  ــه اســتفاده از روابط عمومــی دیجیت ــن اســت، شــما ب ــر چنی ــد؟ اگ ــد آن را گســترش دهی بای

محتــاج خواهیــد شــد.

روابط عمومی دیجیتال
و اهمیت آن

برگرفته از:

※  ۵۸۷ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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روابط عمومی دیجیتال چیست؟
ــده  ــه ش ــش گرفت ــی در پی ــای بازاریاب ــب وکارها و آژانس ه ــط کس ــه توس ــت ک ــردی اس ــال راهب ــی دیجیت روابط عموم
گاه  ســاختن افــراد از طریــق  ــا کســب وکار آن هــا را رشــد داده و امــکان حضــور برخطشــان را فراهــم کنــد. دیگــر زمــان آ ت
رســانه های چاپــی گذشــته اســت. روابط عمومــی دیجیتــال شــامل ایــن مــوارد می شــود: باگ هــا، پادکســت ها، ایمیل هــا 

و انــواع دیگــر ارتباطــات بــرای دســتیابی بــه مشــتریان احتمالــی. 

روابط عمومــی دیجیتــال فراینــد اســتفاده از خدمــات برخــط ماننــد بهینه ســازی موتــور جســت وجو یــا ســئو، 
شــبکه های اجتماعــی، بازاریابــی محتوایــی و مدیریــت شــهرت آنایــن اســت کــه بــرای ارتقــای شــهرت برنــد و حضــور برخــط 

ــت. ــنتی اس ــانه های س ــترده تر از رس ــال گس ــی دیجیت ــذاری روابط عموم ــوزٔه اثرگ ــی رود. ح ــه کار م ب

تفاوت روابط عمومی سنتی با دیجیتال
روابط عمومــی در طــول زمــان تکامــل یافتــه و بــه لطــف پیشــرفت های دیجیتــال و حرکــت از بــازار ســنتی بــه 
ــت و  ــه اینترن ــال شــده اســت. پیــش از دسترســی گســترده ب ــی تخصــص روابط عمومــی هــم دیجیت ــال، حت ــازار دیجیت ب
شــبکه های اجتماعــی، تمرکــز روابط  عمومــی بــر دسترســی بــه مطبوعــات عمومــی بــود. متخصصــان روابط عمومــی ســنتی 
ــد  ــر برن ــرده و تصوی ــدا ک ــی پی ــان دسترس ــه مخاطب ــا ب ــد ت ــتفاده می کردن ــون اس ــو و تلویزی ــریات، رادی ــا، نش از روزنامه ه
ــا حــوزٔه دسترســی خــود را  ــد ت ــرور از بســترهای برخــط اســتفاده کردن ــه م ــد. متخصصــان روابط عمومــی ب ــت کنن را تثبی

ــال منجــر شــد.  ــداری روابط عمومــی دیجیت ــه پدی ــت ب ــه در نهای ــد ک توســعه دهن

ــال در  ــی دیجیت ــه روابط عموم ــت ک ــن اس ــال ای ــی دیجیت ــنتی و روابط عموم ــی س ــن روابط عموم ــدی بی ــاوت کلی تف
ــا،  ــی، کتابچه ه ــت های مطبوعات ــد. یادداش ــرار می ده ــدف ق ــتریان را ه ــتقیماً مش ــان دارد و مس ــازی جری ــترهای مج بس
ــا،  ــامل باگ ه ــال ش ــی دیجیت ــر، روابط عموم ــرف دیگ ــتند. از ط ــنتی هس ــی س ــی از روابط عموم ــمینارها و...مثال های س
مقــاالت، وبینارهــا و... می شــود. تبدیــل  شــدن ســمینار بــه وبینــار یکــی از نشــانه های حرکــت از روابط عمومــی ســنتی بــه 

ــت. ــال اس ــی دیجیت روابط عموم

ــر  ــل یکدیگ ــا مکم ــرا آنه ــت؛ زی ــوده  اس ــال، بیه ــی دیجیت ــر بازاریاب ــال ب ــی دیجیت ــری روابط عموم ــر برت ــر س ــث ب بح
ــد و بازاریابــی  ــال چطــور در بارازیابــی ایفــای نقــش می کن ــد کــه روابط عمومــی دیجیت ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای هســتند. ب

ــی دارد.  ــر روابط عموم ــری ب ــه تأثی چ
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به این منظور توصیه می شود از راهکارهای زیر بهره ببرید: 

۱. روابط عمومی دیجیتال و سئو
ــور  ــود را در موت ــه خ ــئو، رتب ــری س ــا به کارگی ــت ب ــب وکارتان الزم اس ــرای کس ــی ب ــداف بازاریاب ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
جســت وجو بهینــه کنیــد. شــما می توانیــد بــا اســتفاده از راهبردهــای تخصصــی روابط عمومــی، ســئو و بازدیــد وب ســایت 

برنــد خــود را ارتقــا دهیــد. 

۲. روابط عمومی دیجیتال و بازاریابی محتوا
ــال و  ــی دیجیت ــب روابط عموم ــم. ترکی ــه کار کنی ــا آن چ ــم ب ــوا می خواهی ــه محت ــد از تهی ــم بع ــت بدانی ــم اس مه
بازاریابــی محتــوا می توانــد در برنامه ریــزی بهتــر بــرای انتشــار آن بــه مــا کمــک کنــد. در عیــن اینکــه هرکــدام موجودیــت 

ــد.  ــم بزنن ــج شــگفت انگیزی رق ــد نتای ــه شــوند می توانن ــه کار گرفت ــا هــم ب ــه ب ــی ک ــد، هنگام مســتقلی دارن

۳. روابط عمومی دیجیتال و شبکه های اجتماعی 
روابط عمومــی دیجیتــال و شــبکه های اجتماعــی در حوزه هــای مختلفــی هم پوشــانی دارنــد و بهتــر اســت مــوازی بــا 
هــم بــه کار گرفتــه شــوند. تیــم شــبکه های اجتماعــی می توانــد اخبــار تولیــد شــده توســط تیــم روابط عمومــی را در بســتر 

شــبکه های اجتماعــی منتشــر کنــد. 
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لزوم نیاز کسب وکارها به روابط عمومی دیجیتال
ــه تنهایــی نتایــج خوبــی حاصــل  ــال ب ــی بازاریابــی دیجیت ــد کــه وقت ــان پیــش بیای ممکــن اســت ایــن ســؤال برای ت
ــعه  ــای توس ــی از مزیت ه ــؤال، برخ ــن س ــه ای ــخ ب ــت؟ در پاس ــال رف ــی دیجیت ــال روابط عموم ــه دنب ــد ب ــرا بای ــد، چ می کن

روابط عمومــی دیجیتــال را مــرور می کنیــم: 

- توسعه  گسترٔه مخاطبان

- افزایش ترافیک وب سایت

- بهبود رتبه بندی در موتور جست وجو

- کمک به فرایند جذب مشتریان بالقوه

هنگامــی  کــه روابط عمومــی دیجیتــال به خوبــی انجــام شــود، نه  تنهــا باعــث ایجــاد ارتبــاط می شــود، بلکــه ارتباطــات 
را پایــدار کــرده و توســعه می بخشــد. روابط عمومــی دیجیتــال می توانــد تمــام شــیوه های بازاریابــی را دگرگــون کنــد و بــه 

شــکل قابل توجهــی نــرخ بازگشــت ســرمایه را نیــز افزایــش دهــد. 



در ایــن مقالــه بــه جدیدتریــن ترندهــای روابط عمومــی دیجیتــال و بازاریابــی بــرای همــکاری بهتــر ایــن 
دو حــوزه اشــاره می کنیــم.

جدیدترین ترندهای 
روابط عمومی دیجیتال 
و بازاریابی 

برگرفته از:

※  ۶۶۸ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه
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۱. بررسی هوشمندانٔه شبکه های اجتماعی
ــری  ــزی بهت ــد برنامه ری ــان بیشــتر باشــد، می توانی ــدان و رقیبانت ــن، کارمن هرچــه شــناخت شــما از مشــتری ها، مراجعی
داشــته باشــید. بایــد بــا طــرز فکــر مشــتریان احتمالی تــان آشــنا باشــید و راهبردهایــی خلــق کنیــد کــه نیازهــا و خواســته های 
آن هــا را بــرآورده کنــد. بــا بهره گیــری از داده هــا و ابزارهــای شــبکه های اجتماعــی می توانیــد شــکاف ها و تهدیدهایــی را پیــدا کنید 
کــه پیــش از ایــن از وجــود آن هــا آگاه نبودیــد. اســتفاده از اینســایت )ابــزار تحلیــل محتــوا( شــبکه های اجتماعــی فرصت هایــی 

را فراهــم می کنــد تــا در شــرایط ســخت اجتماعــی و اقتصــادی پویایــی خــود را حفــظ کنیــد.

۲. نقش تصویر در افزایش درگیری مخاطبان 
معمــوالً مــردم بــه روایت هــا واکنــش نشــان 
ــری  ــدٔه بص ــردم یادگیرن ــد از م ــد. ۶۵ درص می دهن
هســتند و اســتفاده از رنــگ در محتــوای دیــداری تــا 
ــرای مطالعــه افزایــش  ــل آن هــا را ب 80 درصــد تمای
بایــد به طــور  می دهــد. محتــوای شــما نه تنهــا 
ــات و  ــال، ابهام ــر نیازهــا، امی ــی ب اختصاصــی مبتن
انگیزه هــای جامعــه مخاطــب شــما تنظیــم شــود 
بلکــه بایــد از نظــر بصــری هــم جــذاب باشــد. 
افــزودن تصویرســازی داده هــا، اینفوگرافــی، تصاویــر 
و ویدئــو بــه محتــوای متنــی نه تنهــا بــر جذابیــت آن 

می افزایــد بلکــه کمــک می کنــد تــا مخاطــب، پیام تــان را بهتــر دریافــت کنــد. امــروزه اســتفاده از عکس هــای آمــاده اینترنتــی 
به عنــوان محتــوای تصویــری کافــی نیســت. بــا اســتفاده از اطاعاتــی کــه در مرحلــه  قبــل جمــع آوری کردیــد روایتــی خلــق کنیــد 
کــه مخاطبان تــان را تحت تأثیــر قــرار دهــد و آن را طــوری تصویرســازی کنیــد کــه درگیــری آن هــا را بــا محتــوا افزایــش دهــد.

۳. اهمیت محتوای ویدئویی
هــر ســال میــزان مصــرف ویدئــوی برخــط افزایــش می یابــد. همان طــور کــه یــک تصویــر بــه هــزار کلمــه مــی ارزد، یــک 
ویدئــو نیــز می توانــد روایتــی را بــه متــن زندگــی افــراد بیــاورد. بازدیدکننــدگان به طــور متوســط روزی ۱۰۰ دقیقــه را بــه تماشــای 

ــد. ــوای ویدئویــی می گذرانن محت
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معمــوالً محبوب تریــن ویدئوهــا بــا صنعــت ســرگرمی و موســیقی مرتبــط هســتند؛ در عیــن حــال تقاضــای فزاینــده ای 
ــا احســاس  ــده کمــک می کننــد ت ــدٔه ویدئویــی و ویدئوهــای آموزشــی وجــود دارد. ویدئوهــای پخــش زن ــرای پخــش زن هــم ب
ارتبــاط و هماننــدی بیــن شــما و مخاطبان تــان تقویــت شــود. ویدئوهــای آموزشــی بــه ســؤاالت مخاطــب پاســخ می دهنــد و بــه 
شــناخت آن هــا از برنــد و محصوالت تــان می افزایــد. ویدئوهــای کوتــاه انیمیشــنی نیــز بــه شــما کمــک می کننــد تــا بــا مشــتریان 

خــود رابطــه طوالنی مدتــی برقــرار کــرده و  محصــوالت و خدمات تــان را خاقانه تــر معرفــی کنیــد. 

۴. استمرار و ایجاد اعتماد در مخاطب
موفقیــت روابط عمومــی دیجیتــال و راهبــرد بازاریابــی یک بــاره بــه دســت نمی آیــد، بلکــه ایــن امــر نیــاز بــه اســتمرار دارد. 
یکــی از مهم تریــن عوامــل در ایجــاد احســاس نزدیکــی و اعتمــاد، حفــظ ارتبــاط و شــنیدن حرف  هــای مشــتری اســت. زمانــی 
کــه جامعــه مخاطبــان خــود را پیــدا کردیــد آن را بــه حــال خــود رهــا نکنیــد. مــردم اغلــب بــا برندهایــی تعامــل برقــرار می کننــد 

کــه اهــداف و ارزش های شــان را بــا آنهــا بــه اشــتراک می گذارنــد. احســاس نزدیکــی 
بــا تعامــل مــدام بیــن شــما و مخاطــب ایجــاد می شــود. هرچــه مخاطــب 

خــود را بیشــتر بشناســید، محتــوای بهتــری تولیــد می کنیــد و هرچــه بــا 
مخاطــب ارتبــاط بیشــتری داشــته باشــید، احســاس نزدیکــی و اعتمــاد 

بیشــتری جلــب می کنیــد.

۵. تحلیل و ارزیابی
ــی  ــی و بررس ــل ردیاب ــی قاب ــر موضوع ــاً ه ــال تقریب ــر دیجیت در عص
اســت. صبــر نکنیــد کمپین هــای روابط عمومــی دیجیتــال و بازاریابــی پایــان 

یابنــد. از همــان آغــاز و بــه شــکل مســتمر، آن هــا را ارزیابــی کنیــد. اهــداف 
قابــل  اندازه گیــری مشــخص کــرده و بــدون هیــچ تعللــی آنهــا را دنبــال کنیــد 

و اگــر بــه اهــداف تعریف شــده نزدیــک نشــدید، رونــد کمپیــن را اصــاح کنیــد. 
پیگیــری عملکــرد نشــان می دهــد کــدام کمپین هــا مؤثــر هســتند و کدام یــک 

بــه تغییــر نیــاز دارنــد. 
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۶. به کارگیری سئو برای نتایج بهتر
محتــوا همیشــه بخــش مهمــی از روابط عمومــی دیجیتــال و بازاریابــی بــوده؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از ۲۰ ســال 
از به وجــود آمــدن موتورهــای جســت وجو می گــذرد، متخصصــان روابط عمومــی بــه ســئو توجــه الزم را نداشــته اند. هرچقــدر 
هــم کــه شــما در شناســایی مخاطبــان و تولیــد محتــوای جــذاب هوشــمندانه عمــل کنیــد، اگــر کســی آن را نبینــد، چنــدان 
ــا در  فایــده ای نخواهــد داشــت. گــوگل در حــوزه محتــوا دســتورالعمل های مشــخصی دارد، هــر بخــش از محتــوای خــود را ب
نظــر گرفتــن اصــول ســئو تولیــد کنیــد. تــاش کنیــد محتــوا تــا جــای ممکــن موردتوجــه مخاطــب هدف تــان قــرار گیــرد. یکــی از 
راه هــای دیــده شــدن، دســتیابی بــه موقعیــت صفــر گــوگل اســت. موقعیــت صفــر نتایجــی هســتند کــه در قالــب یــک پاراگراف 
بــه همــراه لینــک صفحــه باالتــر از همــه  نتایــج گــوگل بــه کاربــر نمایــش داده می شــوند و مســتقیماً به جســت وجوی او پاســخ 

می دهنــد. بــا یادگیــری اصــول ســئو می توانیــد بــه ایــن جایــگاه دسترســی یابیــد. 
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”
بـخـــــش چــهـارم:

تـولیـــــد مــــحـتـــوا بـرای 
روابـــــط  عــمـــومـی

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



”
بـخـــــش چــهـارم:

تـولیـــــد مــــحـتـــوا بـرای 
روابـــــط  عــمـــومـی

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



استفادٔه روابط عمومی از 
ترندهای شبکه های اجتماعی

برگرفته از:

※  ۹۵۲ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه

ــورت  ــتند، در ص ــد هس ــه مفی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــی ب ــبکه های اجتماع ــات، ش ــت ارتباط در صنع
اســتفادٔه اشــتباه می تواننــد بــه مــا آســیب رســانند. ایــن آســیب ها بیــش از همــه در زمینــه ترندهــای 

ــد. ــدق می کنن ــی ص ــبکه های اجتماع ش ید
 کن
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ترندهــای شــبکه های اجتماعــی دو حالــت دارنــد: فعالیــت یــا کنشــی هســتند کــه در شــبکه هــای اجتماعــی طرفــداران 
زیــادی دارنــد و یــا موضوعاتــی هســتند کــه جامعــه بــه شــکل گــذرا بــه آن هــا عاقه منــد اســت. بــه دلیــل چرخــش مــداوم 
اطاعــات در ایــن شــبکه ها، شــناخت ترندهــا بــه حضــوری دائمــی نیــاز دارد. چالش اصلی در اســتفادٔه  مؤثــر از این ترندهاســت. 
متخصصــان روابط عمومــی بایــد بداننــد کــه چطــور در شــبکه های اجتماعــی مســیریابی کننــد و چگونــه ترندهــا را تشــخیص 

دهنــد. ایــن دانــش می توانــد حضــور ســازمان ها و برندهــا را در شــبکه های اجتماعــی پررنــگ کنــد.

زیرساخت خوب
ــت.  ــی نیس ــدگان کاف ــا دنبال کنن ــت ب ــل باکیفی ــاد تعام ــرای ایج ــی ب ــی به تنهای ــانه های اجتماع ــای رس ــری ترنده پیگی
متخصصــان روابط عمومــی بایــد در ابتــدا حضــوری قــوی در شــبکه های اجتماعــی داشــته باشــند و طــرح و محتوایــی را منتشــر 
کننــد کــه بــا خط مشــی های ســازمان همســو باشــد. کســانی کــه دنبــال می کنیــد باید ترکیبــی از ســهام داران، شــامل مشــتریان، 

اعضــای گــروه، روزنامه نــگاران، فروشــندگان، اینفلوئنســرها و... باشــند.

حتــی اگــر دنبال کننــدگان شــما کم هســتند 
نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای بیشــتر دیده شــدن 
بــه کار گیریــد. بــا جســت وجو بــرای محتــوای 
ــا ســازمان ها و صاحب نظــران  مرتبــط و تعامــل ب
می توانیــد بــه هــدف خــود برســید. اگــر مطلــب 
ارزشــمندی بــرای گفتــن داریــد می توانیــد از طریق 
بازارســال، واکنــش نشــان  دادن و درج نظــرات 
ــد. شــبکه های  ــو کنی ــا مخاطــب گفت وگ خــود ب
اجتماعــی نبایــد بــه هیــچ عنــوان فضایــی بــرای 
ــن  ــی« را در ای ــت »اجتماع ــی باشــد. صف تک گوی

ــد. ــوش نکنی ــبکه ها فرام ش

کیفیت مهم تر از کمیت
ــا الزم  ــت. ام ــر اس ــا و زمان ب ــا کاری طاقت فرس ــه آن ه ــری هم ــد و پیگی ــیار زیادن ــی بس ــبکه های اجتماع ــترهای ش بس
نیســت در تمــام ایــن شــبکه ها حضــور داشــته باشــید؛ مخصوصــاً اگــر فکــر می کنیــد جامعــه مخاطــب شــما از آن شــبکه 

ــا فضــای کلــی آن مناســب شــما نیســت. اســتفاده نمی کنــد ی
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بــه جــای آن بهتــر اســت در چنــد پلتفــرم محــدود، بهتریــن عملکــرد خــود را نشــان داده و ســهم صــدای برند بیشــتری را به 
خــود اختصــاص دهیــد. بــا تمرکــز روی چنــد شــبکه، تعاملی تــر بــه نظــر می رســید و مجبــور نیســتید چندیــن وظیفه ســنگین و 
بی نتیجــه را بــرای خــود تعریــف کنیــد. زمانــی کــه پلتفرم هــای هــدف خــود را مشــخص کردیــد بایــد در آن هــا بــه شــکل مســتمر 

فعالیــت کنیــد. هیــچ چیــز بیــش از یــک صفحــه غیرفعــال در شــبکه های اجتماعــی مخاطــب را از ســازمان شــما نمی راند.

پیوستن به ترندها
زمانــی کــه بســترهای هــدف خــود را مشــخص کردیــد و 
حــس کردیــد آمــاده هســتید تــا در یــک ترنــد مشــارکت کنیــد، 
بــه یــاد داشــته باشــید کــه پیــش از تصمیــم بــرای پیوســتن 
بــه یــک ترنــد، آن را بررســی کنیــد. از منبــع خلــق آن ترنــد آغــاز 
کنیــد و ســعی کنیــد بــه انگیــزه و ویژگی هایــش پــی ببریــد. اگر 
متوجــه شــدید کــه ارزش هــای آن هم ســو بــا ارزش هــای شــما 

نیســت، شــاید بهتــر اســت کــه ترنــد دیگــری را دنبــال کنیــد.

چنانچــه منبــع نامشــخص بــود، قــدم بعــدی ایــن اســت 
ــر  ــد. اگ ــد بگردی ــه ترن ــط ب ــای مرتب ــال بازخورده ــه دنب ــه ب ک

اکثریــت ایــن بازخوردهــا مثبــت بودنــد بــه احتمــال زیــاد مشــارکت در آن خطــری را متوجــه شــما نمی کنــد. امــا بــاز هــم وظیفــه 
خــود را انجــام دهیــد؛ بــه ویــژه زمانــی کــه شــهرت ســازمان شــما موضــوع بحــث باشــد.

عمل گرا باشید
ــال در ســال  ــه طــور مث ــودن آن را بســنجید. ب ــی  ب ــزان عمل ــا جنبــش موردنظــر خــود، می ــد ی ــه ترن ــل از پیوســتن ب قب
گذشــته الیــو اســتریم بســیار پرطرفــدار بــود و در صورتــی کــه زمــان و منابــع الزم بــرای انجــام آن را داشــتید، می توانســتید آن 
را عملــی کنیــد؛ امــا اگــر این طــور نبــود می توانســتید از گزینه هــای جایگزیــن ماننــد ویدئوهــای کوتــاه در توئیتــر یــا فیســبوک 
و یــا قابلیــت ریلــز اینســتاگرام اســتفاده کنیــد. اگــر قصــد داشــتید محتــوای ترنــدی را بازتولیــد کنیــد، قبــل از پیوســتن بــه آن 
میــزان ارتباطــش را بــا ســازمان خــود در نظــر بگیریــد. شــاید بخواهیــد در مســئله ای اخاقــی صــدای ســازمان خــود باشــید و بــه 
ســرمایه گذاران نشــان دهیــد کــه در ایــن بیــن چــه جایگاهــی داریــد. در ایــن مــوارد اعمــال شــما قوی تــر از کلماتتــان هســتند. 

بنابرایــن در صحبت هایتــان بــه شــیوه ای مثبــت و قاطــع عمــل کنیــد.
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شناخت ترندهای منفی
ترندهــای منفــی می تواننــد بــه بازخوردهــای منفــی و نفــرت از برنــد یــا اشــخاص یــا گــروه خاصــی بینجامند. ســازمان هایی 
کــه تصمیــم می گیرنــد بــه یــک ترنــد بپیوندنــد معمــوالً بــا قصــد خاصــی ایــن کار را نمی کننــد، امــا ممکــن اســت در مســیر 
ــا مخاطــب بــه یــک ســو رانــده شــوند؛ به خصــوص اگــر بــه جــای ســکوت دائمــاً نظــر دهنــد. دانســتن زمــان  ارتباط گیــری ب

مناســب بــرای تــرک یــک موقعیــت بســیار مهــم اســت.

بــرای اســتفاده از هشــتگ ها احتیــاط کنیــد. اگرچــه هشــتگ ها می تواننــد بــرای جســت وجو و افزایــش تعامــات عالــی 
ــه  ــان درســتی را ب ــه مخاطب ــد ک ــان حاصــل کنی ــد آشــنا شــوید و اطمین ــه اســتفاده می کنی ــا هشــتگ هایی ک ــا ب باشــند، ام
محتــوای شــما هدایــت می کننــد. بایــد روی هشــتگ هایی تمرکــز کنیــد کــه مرتبــط هســتند، نــه هشــتگ هایی کــه پرطرفدارنــد 
امــا ارتباطــی بــه محتــوای شــما ندارنــد و صرفــاً ترنــد شــده اند. اســتفادٔه بیــش از حــد از هشــتگ ها، هــم بــر ظاهــر پســت و 
هــم بــر میــزان اعتبــار ســازمان اثــر منفــی می گــذارد. هشــتگ های بــدون هــدف، پســت را طوالنــی کــرده و مخاطــب هــدف را 
از هــدف اصلــی محتــوا منحــرف می ســازند. ایــن اســتفاده نادرســت، فهــم ســازمان را از کارکــرد اصلــی شــبکه های اجتماعــی 

ــرد. ــؤال می ب زیرس

دنبال کنندگان جعلی
یکــی از ترندهــا کــه قطعــاً بایــد بــرای اســتفاده از آن بــه شــما هشــدار دهیــم، خریــد دنبال کننــدگان یــا الیــک اســت. 
ــی راه حــل  ــدگان جعل ــد دنبال کنن ــد کــه جامعــه مخاطــب وســیع تری داشــته باشــند، امــا خری اگرچــه ســازمان ها می خواهن
خوبــی نیســت. ایــن کار باعــث می شــود کــه مخاطبــان نامتناســبی بــا ســازمان تعامــل داشــته باشــند. بازدید کننــده به وضــوح 

تشــخیص می دهــد کــه حســاب کاربــری مــا، مخاطبــان جعلــی دارد و ایــن نشــانه خوبــی نیســت.

سخن پایانی
ــی  ــای روابط عموم ــبکه ها در دنی ــن ش ــا ای ــد، ام ــر می کنن ــرعت تغیی ــه س ــی ب ــبکه های اجتماع ــای ش ــه ترنده ــا اینک ب
ــد. امــا  ــا مخاطــب اســتفاده کنی ــرای تعامــل ب ــد از ایــن شــبکه ها ب ــود و شــما همیشــه می توانی ــد ب ــر خواهن همیشــه مؤث
فرامــوش نکنیــد کــه بــا درایــت تصمیــم بگیریــد. همه گیــر شــدن محتوایــی در فضــای مجــازی، بــه تنهایــی دلیــل خوبــی بــرای 
پیوســتن بــه آن نیســت. امــا وقتــی بــه یــک ترنــد پیوســتید، ایــن کار را بــا اشــتیاق و انگیــزه ادامــه دهیــد و بــا اجــرای آن در 

دنیــای واقعــی همراهــی کنیــد.
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