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 من مناسب است؟ آیا این کتاب الکترونیک برای

تابی تا تشخیص دهید که سطح شما با ک بخوانیداز اینکه این کتاب برای شما مفید باشد خیلی مطمئن نیستید؟ توضیحات زیر را 

 که در شرف خواندن آن هستید همخوانی دارد یا خیر.

 مقدماتی

محتوای مقدماتی برای آن دسته از بازاریابانی است که اطالعات قبلی نسب به موضوع نداشته و بی تجربه هستند. این محتوا به طور 

معمول شامل دستورالعمل هایی در رابطه با چگونگی شروع کار با این بعد از بازاریابی درون گرا و بخشهای اصلی و بنیادین آن 

در  چگونه از فیسبوککلیک کنید تا کتاب اکترونیک ما که مناسب برای سطح مقدماتی هست را با عنوان  این قسمتاست. بر 

 مطالعه کنید.کسب و کار استفاده کنیم، 

 متوسط

آشنا هستند اما فقط تجربیاتی ابتدایی در اجرای استراتژی محتوای متوسط برای آن دسته از بازاریابان مناسب است که با موضوع 

ها و تاکتیک های این رشته دارند. این محتوا به طور معمول مطالب اساسی را پوشش می دهد و فعالیت ها و مثالهای پیچیده تر را 

 ژه ها احساس راحتی و آرامش دارید.نشان می دهد. پس از خواندن آن، با این زمینه از بازاریابی درون گرا در رهبری و هدایت پرو

 پیشرفته

محتوای پیشرفته برای آن دسته از بازاریابانی است که در این زمینه کارشناس هستند و یا می خواهند در آینده کارشناس بشوند. 

کمک می کنیم تا در این در آن، ما شما را با ویژگیهای پیشرفته و به روز این بعد از بازاریابی درون گرا آشنا می سازیم و به شما 

موضوع به تسلط کامل دست یابید. پس از خواندن آن، شما نه تنها احساس آمادگی برای اجرای استراتژی ها و تاکتیک ها دارید، 

 بلکه توانایی آموزش دیگران برای موفق شدن را نیز دارید.
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 چگونه با استفاده از فیسوک ایجاد عالقمندی کنیم؟

ی، سخنران و استراتژیست در زمینه رسانه های اجتماعی است. او عالوه بر اینکه مدیر رشد و توسعه در سوشیال مدیا آندرا یک مرب

بازاریابی با فیسبوک برای احمق "می باشد،  به عنوان نویسنده همکار در نگارش کتاب  (Social Media Examiner)اگزمینر

هم فعالیت داشته است. او از هدایت و توسعه استراتژی ها برای نشان دادن چگونگی پیدا کردن مشتریان جدید  "ها)خنگ ها(

 این و یوتیوپ لذت می برد.توسط کسب و کارهای کوچک با استفاده از سایت های فیسبوک، توئیتر، لینکد

 

 دنبال کنید. ANDREAVAHL@من را در توئیتر با آدرس  --نگاشته شده توسط آندرا واحل 

 

 رد اهداف برای آنوم یک استراتژیست محتوا درونگرا در مرکز هاب اسپات می باشد. وی در این مرکز به مدیریت طرحهای محتوایی

کند که چه نوع محتوا، قالب و ایده ای باید برای هر طرح محتوایی اجرا شود و سپس بر  می پردازد. او تعیین میمختلف  یشرکتها

روی اجرا و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها کار می کند. آنوم در مجله بازاریابی صنعتی به عنوان یکی از ستارگان در حال رشد و 

 ترقی شناخته شده است.

  

 دنبال کنید. ANUMMEDIA@با آدرس  تهیه شده آنوم حسین، من را در توئیتر
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 مقدمه

حه به صفهر قدر تعداد چشمان بیشتری ت پر رفت و آمد. اغیر از ترافیک از نوع ترافیک در ساع –هر کسی ترافیک را دوست دارد 

 وه و در مرحله بعد به خریدالقکننده را در مرحله اول به مشتری باحتمال اینکه بتوانید این تعداد بازدید سایت شما دوخته شود، 

 تبدیل کنید بیشتر است.

ه کجا ب برای پیدا کردن جمعیتی بالقوه از بازدید کننده برای سایتشان  میلیارد کاربر اینترنت، صاحبان کسب و کار 0اما با بیش از 

 سایت فیسبوک است.؟ بله، شما می توانید برترین وبسایت امریکا را امتحان کنید که همان می توانند مراجعه کنند

دقیقه را در  02رنت را به خود اختصاص می دهد، که این بازدید کننده ها به طور متوسط از کل بازدیدها در اینت %16فیسبوک 

 طرفداران فیسبوک صفحات برندها را به سایت این شرکت ها ترجیح می دهند. %06این سایت صرف می کنند. عالوه بر این، 

تعدادی از مردم را دچار این گمانه زنی کرده است که آیا آنها به راستی باید وبسایت های خودشان را رها  آمارهایی از این دست

توجه و حواس اصلی شما در دن رکز کنند. اما متمرکز کرکرده و فقط بر سایت فیسبوک به عنوان محور کسب و کار خودشان تم

ساس و ندارید. فیسبوک می تواند ا موجودیتی است که هیچ کنترلی بر آن حوزه اینترنت بر سایت فیسبوک به معنای اعتماد بر یک

)نه به این معنا که این کار را می کند(، یا از ادامه فعالیت یک اپلیکشن د ، صفحات مختلف را ببندخود را تغییر دهد زیرساخت

 بطور ناگهانی و بدون نظر یا خواست شما خوداری کند.

ود دارید. امپراطوری خود را بر دارایی بنا نکنید که مالک آن نیستید. بلکه از فیسبوک به عنوان شما کنترل کامل بر وبسایت خ

استراتژی بازاریابی خود برای ارسال ترافیک و مشتری بالقوه به وبسایت خود استفاده کنید. این کتاب به شما کمک می کند تا 

 چگونه آن را بخوبی انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 



 

 1فصل 

 شما باید بر روی فیسبوک ارسال کنید. نوع محتوایی که

 

 

 

 

 فیسبوک هم مانند پادشاه است.محتوا در محیط 

 محتوا استراتژی فیسبوک شماست. –محتوا کلید استراتژی فیسبوک شما نیست 

 .همیشه آخرین مطلب ارسال شده به فیسبوک را به روز نگاه دارید 

 .تبلیغات فیسبوک را فعال کنید 

  اطالعات الزم را به اشتراک بگذارید.با طرفداران خود 

در غالب سه مورد ذکر شده به این فکر کنید که چرا شما به یک وبسایت مراجعه می کنید. معموال برای پیدا کردن پاسخ یا 

نوعی حس کنجکاوی است. از صفحات فیسبوک به عنوان وسیله ای برای پیدا کردن جواب چنین راهکارهایی برای سواالت یا 

 ا یا کنجکاوی هایی در غالب هر یک از انواع این مطالب استفاده کنید:پرسشه

وبالگ نویسی در چنین فعالیت های مرتبط با تولید محتوا بسیار مفید است. مطالب جدید نه تنها جامعه وبالگ نویسی:  -1

مخاطبان شما را مشغول می کند )به تعامل باز می دارد(، بلکه بصورت بالقوه توانایی جذب ترافیک بیشتر )بهینه سازی( برای 

یک وبالگ انها را در مرتبه باالتری در جستجوها به نمایش می گذارد.  سایت شما را هم دارد. گوگل مطالب جدید را می پسندد و

، و به همین دلیل است که اغلب برند های بزرگ به وبالگ نویسی شودهمچنین باعث روانه شدن افراد بیشتری به سایت شما می 

 رو می آورند.

مورد از این موارد جزء سواالت متداول آن  16د سواالت متداول: در رابطه با هر کسب و کاری سواالتی مطرح هست که حدو -0

کسب و کار قرار می گیرد. بجای تایپ کردن پاسخ این سوالها بصورت مکرر در هر بار پرسیده شدن آنها توسط افراد در صفحه 



 

لیست  باشد را فیسبوک خودتان یا از طریق ایمیل، پاسخ به این سواالت را در یک صفحه از سایتتان که دسترسی به آنها هم ساده

 کنید.

یک مطالعه موردی در  می تواند مثالهای مرتبط: مثالها روش خوبی برای ارتباط بر قرار کردن با مخاطبینتان می باشد. این -7

الهام بخش)انگیزشی( از اینکه چگونه تبدیل به یک مصرف کننده بهتر ، یک مثال چگونگی استفاده بهتر از یک محصول با رابطه

 باشد. است، شیرینی یا حتی یک گواهی و تصدیق نامه که بر روی سایت شما قرار گرفتهمواد 

 – اویرتص و ها عکس –محتوای بصری بصری)تصویری(: تنها پس از گذشت یک ماه از معرفی تایم الین فیسبوک برای برندها،  -4

. چه این به معنای تولید و ایجاد تصاویر، خرید تصاویر، یا به اشتراک بود مخاطبین طرف از تعامل میزان در افزایش %00 شاهد

بصری را در  گذاری با ویژگیهای مشخص باشد، برای تنوع تصاویر محدودیتی وجود ندارد. شما می توانید نمونه ای از این تنوع

 ما ببینید. فیسبوکیمجموعه تصاویر 

مطرح کردن در برابر چیزی که دریافت می کند، به همان  –مطرح کردن سوال و پرسش: نکته ای در این رابطه وجود دارد  -0

بر اساس تحقیقی از طرف دان زارال که یک محقق رسانه های ر روی فیسبوک، میزان ارائه هم می کند. سوال مطرح کردن ب

فقط در نظر داشته باشید، در حالیکه مطرح کردن پرسش باعث ارائه یشتر است. ، وسیله ای برای عرضه نظرات باجتماعی است

 اشتراک گذاری توسط مخاطبین قرار می گیرد. و نظرات بیشتر می شود، کمتر مورد پسند

تن داشها: ویدئوها موجب تعهد بیشتر و طوالنی تری از طرف مخاطبین فیسبوکی شما می شود. اما زمانی که نوبت به ویدئو -0

تنوع در محتوی در صفحه شما می شود، یک ویدئو می تواند به عنوان تغییر مناسبی در روند کار باشد. فقط باید اطمینان کسب 

 کنید که در زمان ارسال یک ویدئو به زمان خوانندگان خود نیز احترام بگذارید.

بین شما قرار دادن یک اطالعات آماری مرتبط با صنعت گاهی اوقات آسان ترین کار برای جلب توجه مخاطنقل قول یا حقیقت:  -0

از محتوای کم حجم تعهد بسیار کمی از کسب و کار شما یا یک نقل قول از یکی از افراد موثر در صنعت خودتان است. این نوع 

از طریق یک بار  طرف خواننده شما را طلب می کند و پذیرفتن آن را توسط آنها آسان تر می کند و آنها در قبال این محتوی

 پسندیدن، ابراز نظر یا اشتراک گذاری عکس العمل نشان می دهند.
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 مشتری بالقوه چیست؟ 

روه های برای گ "فرایند فروش"فاوت می باشد و تعاریف بسیار زیادی دارد. تعاریف بین شرکتهای مختلف مت "مشتری بالقوه"واژه 

 هدف مختلف، متفاوت جلوه می کند.

تری بالقوه به عنوان کسی در نظر گرفته می شود که نسبت به محصول شما عالقه دارد و اختیار و اعتبار خرید بطور کلی، یک مش

قدرت و اعتبار الزم برای خرید است هد، ممکن صفحه شما را مورد پسند قرار د محصول شما را دارد. از آنجاییکه اگر فردی

 محصول شما را نداشته باشد، بنابراین یک مشتری بالقوه صرفا برابر با پسندیده شدن صفحه یا یک پست شما نیست.

قبل از اینکه شخصی بتواند از شما خرید کند، باید نسبت به محصول شما احساس نیازی داشته باشد. آنها ممکن است نسبت به 

نیازی به آن نداشته باشند. به عنوان مثال، ممکن پیش از این محصولی محصول شما عالقه و قصد خرید داشته باشند، اما فعال 

یا اینکه نسبت به تغییر رویه کنونی مردد باشند. دلیل اهمیت داشتن مشتری بالقوه این موضوع مشابه با محصول شما را داشته اند 

 است.

 

 چگونه از طریق فیسبوک مشتری بالقوه جذب کنیم.

حاال که یک تعریف مشخص از مشتری بالقوه داریم، اجازه دهید کمی عمقی تر به موضوع چگونگی ایجاد مشتری بالقوه از طریق 

 ردازیم.فیسبوک بپ

 شما از طریق یکی از این دو روش می توانید به ایجاد مشتری بالقوه اقدام کنید:

 مشتری بالقوه مستقیم 

 قوه غیر مستقیملمشتری با 

 

در شیوه مستقیم مشتری بالقوه از طریق به اشتراک گذاری محتوایی ایجاد می شود که بطور مستقیم مرتبط به یک فرم موجود در 

که   -باشد که در آن بازدید کنندگان می توانند در ازای در اختیار قرار دادن اطالعات یک پیسنهاد دریافت کنند وبسایت شما می 

می تواند یک کتاب الکترونیک، کوپن، یا چیز دیگری باشد. این فرم در یک صفحه فرود قرار داده شده که مرتبط با آن پیشنهاد می 

 باشد.

ه بوه از طریق استفاده از فیسبوک به عنوان یک تاثیر گذار بر روی مسیر تبدیل ایجاد شده است. در شیوه غیر مستقیم مشتری بالق

عنوان مثال، اگر شما یک پست یا ارسال از وبالگ خودتان را بر روی فیسبوک به اشتراک می گذارید که در قسمت پایین این پست 



 

شده است، اشتراک گذاری اولیه شما در فیسبوک در نهایت در حال یک ترغیب کننده برای ورود به یک صفحه ورود در نظر گرفته 

 هدایت کردن بازدید کنندگان به آن صفحه فرود است.

مشتریان بالقوه در نظر گرفته می شوند، فراهم ایجاد  (gratifier)در حالیکه ترویج مستقیم صفحات فرود به عنوان یک شناسنده 

دن یک فرم حضور شما را در فیسبوک تبدیل به محلی دلنشین تر برای محتوایی می کند که طرفداران آوردن محتوی بدون قرار دا

شیوه ای بپردازیم که از طریق آنها شما می توانید  0شما برای آنها به فیسبوک مراجعه می کنند. اجازه دهید بصورت عمقی تر به 

 م نمائید.بصورت مستقیم یا غیر مستقیاقدام به جذب مشتری بالقوه 

 استفاده از ترغیب کننده ها:  -1

در ابتدای امسال، فیسبوک از صفحه راهنمای خود که استفاده از هرگونه ترغیب کننده را در داخل و یا زیر تصاویر پس زمینه نفی 

 کرده بود حذف کرد. 

صاویر با استفاده از تن خود در فیسبوک را این تغییر فرصتهای مختلفی را برای شما آشکار ساخت تا از طریق آنها بتوانید طرفدارا

 element)در اینجا نمونه ای می بینید که مربوط به شرکت جزء سوم .به عکس العمل مورد نظر ترغیب کنید پس زمینه خود 

three)  ه بمی باشد که یک شرکت استراتژی بازاریابی و برند می باشد، و در این تصویر در حال ترغیب کردن طرفداران نسبت

 رویدادی است که میزبانی آن را بر عهده دارد:

 

 قرار دادن لینک در شرح زیر تصاویر: -2



 

)حوزه خرده  B2C)بازاریابی صنعتی( و  B2Bپست را از صفحات فیسوک شرکتهایی که در حوزه  2266در اواخر سال قبل، ما 

ی بر روی ر ارسالکه تصاویفروشی( فعالیت دارند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتیجه این تجزیه و تحلیل مشخص کرد 

 الیک بیشتری را نسبت به انواع محتوای دیگر دریافت می کند. %07صفحات فیسبوک به طور متوسط 

در حالیکه این موضوع شما را به اهمیت استفاده بیشتر از تصاویر در استراتژی فیسبوک خودتان فرا می خواند، از طریق انتخاب 

تصاویر مناسب و قرار دادن یک لینک که مشتری را به سایت شما هدایت می کند، شرایطی را فراهم کنید تا مطمئن شوید این 

تر مشتری بالقوه تبدیل می شوند. در اینجا تفاوت در شکل ظاهری را می بینید که موجب نرخ تصاویر به فرصتهایی برای جلب بیش

 تبدیل باالتری می شود:

 

 میزبانی یک گفتگوی آنالین در فیسبوک: -3

چیزی شبیه گفتگوی آنالین که در شبکه توئیتر اتفاق می افتد، گفتگوی آنالین فیسبوک هم یک گردهمایی مجازی از کاربران 

فیسبوک برای بحث در رابطه با یک موضوع عمومی است. شما می توانید از گفتگوی آنالین فیسبوک برای دور هم جمع کردن 

حول یک موضوعی که خود از قبل انتخاب کرده اید استفاده کنید. جزء تولید کننده مشتری بالقوه زمانی به این خود طرفداران 

 گفتگو لینکی از یک صفحه فرود در سایت خود را به اشتراک می گذارید.مبحث وارد می شود که شما در حین این 

هرگاه یک سوال مطرح می شود که می توان به آن در غالب یک مقاله وبالگ، کتاب الکترونیک، و یا منابع دیگری که در سایت 

. این موضوع فرصتهای مختلفی را به خود دارید، از آن به عنوان فرصتی برای لینک دادن به آن صفحه از سایتتان استفاده کنید

طرفداران فیسبوکی شما می دهد تا نهایتا از آنها بتوانند تبدیل به یک مشتری بالقوه بشوند. شما حتی می توانید این کار را از 

د تا یطریق شرکت کردن در گفتگوهای آنالین دیگری انجام دهید که دیگران میزبان آن هستند. در این مورد فقط باید دقت کن

 لینک مورد نظر خود را در فرصت مناسب به اشتراک بگذارید و برای این کار از روش انتشار هرزنامه استفاده کنید.

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33800/Photos-on-Facebook-Generate-53-More-Likes-Than-the-Average-Post-NEW-DATA.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33800/Photos-on-Facebook-Generate-53-More-Likes-Than-the-Average-Post-NEW-DATA.aspx


 

وک به فیسب ننالیشما نشان می دهد که محیط گفتگوی آبخشی که در قمست راست صفحه فیسبوک شما قرار گرفته است، به 

 به اطالعات و راهنمایی های بیشتری دست پیدا کنید. این مطلبچه صورت می باشد. شما می توانید در 

 

 ها:وبینارایجاد رویدادهایی برای  -4

ی با پیشنهاد یک کتاب الکترونیک همراه در حالیکه پیش از این مطالبی در رابطه با به اشتراک گذاری صفحات فرود حاوی مطالبی

یا کوپن تخفیف را ارائه کردیم، نوع دیگری از محتوا که ایجاد مشتری بالقوه می کند وبینارها می باشند. میزبانی وبینارها که بازدید 

 القوه می باشد.کننده گان با مراجعه به آنها می توانند از اطالعات با ارزشی برخوردار شوند یک روش خوب برای ایجاد مشتری ب

برای آن وبینار اقدام به  (custom)اگر تصمیم دارید یک وبینار را میزبانی کنید، از فیسبوک با ایجاد یک صحفه رویداد معمول 

جذب مشتری بالقوه کنید. در رابطه با این استراتژی مزایای بسیاری وجود دارد.  یکی از این مزایا این است که زمانی که شما یک 

به یک رویداد دعوت می کنید، آنها در رابطه با فعالیت های مهمی که در آن صفحه رویداد انجام می پذیرد با دریافت یک نفر را 

رویداد فیسبوک نسبت به یک پست معمولی  فیسبوک بیشتر در معرض دید قرار می خبر یا اخطار آگاه می شوند. همچنین یک 

 گیرد. 

 ایجاد گردیده است: desk.comرویداد فیسبوک را می بنید که توسط دوستان ما در در اینجا شما نمونه ای از یک صفحه 

http://blog.hubspot.com/how-to-host-a-facebook-chat
http://blog.hubspot.com/how-to-host-a-facebook-chat


 

 

 فرمهایی در صفحات جداگانه ایجاد کنید: -5

بر روی  (live)یک روش مناسب دیگر برای جمع آوری اطالعات در محیط فیسبوک قرار دادن فرمها بصورت موثر و در لحظه 

 بسترهای نرم افزاری مناسب می باشد. 

نجاییکه فرمهای قرار گرفته بر روی صفحات فیسبوک همان نقش صفحات فرود را بازی می کند، برای تبادل اطالعات نقش از آ

انگیزشی هم دارند: ایمیل خود را جهت دریافت کوپن، پیشنهاد، و یا یک محتوای رایگان بدهید. این صفحات معمول در فیسبوک 

فیسبوک را به صفحه خود اضافه می  یبوک ایجاد کرد. زمانی که برخی از اپلیکیشن هارا می توان از طریق اپلیکیشن های فیس

که بر روی نوار کناری سمت چپ صفحه اختصاصی بر روی پیج خود داشته باشید  (tab)کنید، قادر می شوید تا یک صفحه یا تب 

 فیسبوک برای احمق ها: از صفحه فیسبوک کتاب بازاریابی دراین مثالی است  شما ایجاد می شود.

 

 

 

https://www.facebook.com/GetTheBook/app_119255214825893
https://www.facebook.com/Desk


 

 ایجاد رویدادهایی برای وبینارها: -6

از فعاالن  %04، منتشر شده است ematketer.comانجام شده و از طریق سایت  Vizu/Digidyتوسط بر اساس مطالعه ای که 

هستند. بر اساس اطالعات پایگاه اطالعاتی  0617لیغاتی خود برای سال حوزه تبلیغات در آمریکا در حال افزایش بودجه تب

ینه های هدف گذاری که فیسبوک ایجاد می کند، فیسبوک که از پروفایل کاربران جمع آوری شده است، این مسئله به خاطر گز

می باشد. این گزینه های هدف گذاری به شما کمک می کند تا مخاطب خود را هر چه بیشتر محدود کنید )تخصصی تر کنید( تا 

 بتوانید نرخ بازگشت سرمایه از تبلیغات فیسبوک را افزایش دهید.

ل بعدی بصورت عمقی تر مورد بررسی قرار می دهیم، در اینجا می توانید یک در حالیکه ما موضوع تبیلغات در فیسبوک را در فص

نمونه تبلیغ فیسبوک را ببیند که در قسمت سمت راست صفحه یک کاربر بر اساس عالقه مندی های هدف گذاری شده تنظیم می 

 شود:

 

 

 

 

 

 

http://www.emarketer.com/Article/Advertisers-Boost-Social-Ad-Budgets-2013/1009688


 

 فصل سوم: 

 

 چگونه شروع به تبلیغات در محیط فیسبوک کنیم

 تبلیغات در محیط فیسبوک کنیمچگونه شروع به 

صورت  به اینتبلیغات در فیسبوک بر اساس یک مدل پیشنهادی مشابه آنچه که در تبلیغات گوگل در جریان است، اجرا می شود. 

که در رابطه با تبلیغی که می خواهید نمایش داده شود، قیمتی را پیشنهاد می کنید و سپس این مبلغ به یکی از دو روش زیر از 

 ا دریافت می شود:شم

  هزینه در برابر هر کلیک: این روش به همان سادگی می باشد که از نامش پیداست، دریافت هزینه در زمانی که یک نفر

 بر روی تبلیغات شما کلیک می کند.

  ینه نفری که تبلیغات شما را مشاهده می کنند از شما هز 1666هزینه در برابر هر هزار نفر: در این روش به ازای هر

 دریافت می شود.

تبلیغات گوگل از کلید واژه های استفاده شده در جستجوی شما برای مشخص کردن اینکه چه تبلیغاتی را به شما نشان دهد 

استفاده می کند. با تبلیغات فیسبوک، شما بر اساس جمعیت هدف و کلید واژه هایی که در پروفایل کاربران ظاهر می شود 

 کنید.پیشنهادی را اعالم می 

برای توضیح بیشتر در رابطه با تبلیغات در فیسبوک، ما در صفحه بعد نموداری را از هر جزء مربوط به کمپین تبلیغات فیسبوک 

 نشان می دهیم.

 

 

 

 

 



 

 طرح کمپین تبلیغات فیسبوک

 اهداف

چگونه از کمپین خود چه می خواهید؟ اگر در حال هدایت تمامی ترافیک به وبسایت خود هستید، موفقیت در نظر شما 

است؟ آبونه شدن برای یک روزنامه؟ خرید یک محصول؟ اگر در حال هدایت تمامی ترافیک به سمت صفحه فیسبوک 

 دن از طریق اطالعات آماری قابل پیگیری است.خود هستید، نرخ انتقال نسبت به تعداد دفعات مورد پسند واقع ش

 طرح کمپین تبلیغات

ه شامل انواع مختلف تبلیغات باشد. این شکل دهید ک کنترل شده آنالین یجهت انجام آزمون ها یک کمپین رسمی

سی از بررآزمون شامل تغییر دادن یک جزء از تبلیغ، نظیر یک تصویر و ثابت نگاه داشتن بقیه موارد می شود تا پس 

مشخص شود که کدام تبیلغ بهتر عمل کرده است. هر چند روز یکبار تبلغات خود را جابجا کنید تا تبلیغات تکراری به 

 نظر نرسند. هیچ کس دوست ندارد تا یک نوع تبلیغ را برای چندین بار ببیند.

 هدف گذاری

مورد بررسی و تحقیق قرار دهید. ببینید که چگونه قبل از اجرای یک تبلیغ گزینه های مربوط به هدف گذاری خود را 

میزان پیش بینی شده از دستیابی به مخاطب و مبغ پیشنهاد شده در حینی که شما گروه های هدف مختلف را اضافه 

مت تا به بهترین قیخود را بهینه کنید و میزان دستیابی به مخاطب مقدار مبلغ پیشنهادی  می کنید تغییر می کند.

 ید.دست یاب

 بودجه

چه مبلغی را قصد دارید هر روز هزینه کنید؟ برای تمام کمپین چطور؟ روشها پرداخت هزینه در برابر هر کلیک و هزینه 

 در برابر هر هزار نفر را که پیش از این توضیح داده شد را به خاطر داشته باشید.

 پیگیری

می کند تا متوجه شوید که آیا تبلیغات شما موفق  هدف گذاری و درک سیستم اندازی گیری فیسبوک به شما کمک

بوده یا نه. اطمینان کسب کنید که می توانید تشخیص دهید آیا یک فروش از طرف تبلیغات فیسبوک بوده یا نه برعکس 



 

از طرف ترافیک دیگری حاصل شده است. لینک های پیگیری، کوپن ویژه کد دار، و صفحات فرود شخصی گزینه های 

 پیگیری فروش می باشند. خوبی برای

 مکان       عالیق     

            

 

 سن            

 

 

 

 

 

 

 ارتباطات

 

 

 

 

 جنسیت    ویژگیهای جمعیت شناسی بیشتر   

 

 شما می توانید در این قسمت بر اساس کشور، ایالت، و یا کد پستی هدف گذاری کنید. مکان:



 

شما می توانید یک محدوده و بدون تعیین کردن حد باال یا حداکثر برای این محدوده در نظر بگیرید. اگر شما قسمت مربوط  سن:

به هماهنگی کامل با سن را تیک بزنید، فیسبوک به شما اختیار این انتخاب را می دهد. این به این معنا است که اگر شما محدوده 

 ساله شده است نشان نمی دهد.  01که دیروز  ب کنید فیسبوک آگهی شما را به کسیاسال را انتخ 06تا  00سنی بین 

با این وجود بهتر است که این گزینه را انتخاب نکنید، چرا که فیسبوک برای افرادی که بر روی آگهی شما کلیک می کنند و قدری 

وجود اینکه فیسبوک هیچ توضیح مشخصی برای کلمات )با  خارج از این محدوده قرار می گیرند تخفیفی برای شما اعمال می کند

 خود در این تعریف ارائه نکرده است.( "ویژه پیشنهاد"و  "تقریبا"

 انتخاب مستقیم از زن، مرد، یا همه جنسیت:

 هشما را به شدت محدود می کند، بنابراین زمانی اقدام ب برخی از این انتخابها مخاطب های ویژگیهای جمعیت شناختی بیشتر:

 انتخاب این گزینه ها بکنید که یک هدف واقعا مشخص دارید.

در این قسمت گزینه پیش فرض هیچکس انتخاب شده است، اما شما می توانید انتخاب کنید که مجموعه مخاطبان  ارتباطات:

 شما شامل طرفداران پیج هایی که شما ادمین آنها هستید باشند یا خیر.

نشان داده می شود و از کلمات کلیدی که در ساختار آنها استفاده شده است بدست می آیند. عالیق در پروفایل اشخاص  عالیق:

کلمات شوید. فیسبوک به این نماد با عنوان در کنار بعضی از  #زمانی که شروع به تایپ می کنید، ممکن است متوجه عالمت 

عالیق و یا صفحات مختلفی وجود  "دوچرخه"مثال، ممکن است در رابطه با واژه موضوع اشاره می کند. به عنوان  "هدف گذاری"

دوچرخه، شما در انتخاب خود تمامی آن موارد را وارد کرده اید و دیگر نیازی نیست که تک تک #داشته باشد. و با انتخاب کردن 

 #وسیع تر را نمی خواهید، آن واژه را بدون نماد  آنها را تایپ کنید. اگر منظور شما فقط همان واژه خاص بوده و مجموعه متناظر

موعه هم کلیک کنید تا از مج "تغییر به هدفگیری مجموعه وسیع تر"در مقابلش انتخاب کنید. شما حتی می توانید بر روی گزینه 

 ."از خانه فعالیت های ورزشی بیرون"هدف گذاری استفاده کنید،  مانند  در از واژگان عمومیاستفاده وسیع تری برای 

 

 قیمت گذاری، تعیین برنامه زمانی و اندازه گیری کردن ترافیک شما

در یک مجموعه جمع کنید. زمانی که تمامی تبلیغات خودتان را که مربوط به این کمپین می شود برای مقایسه اطالعات آماری 

می  قطع خودکاره بودجه خود می رسید به طور بودجه روزانه خود را انتخاب می کنید، تبلیغات شما زمانی که به سقف تعیین شد

بنابراین دیگر نیازی  –روز، ...  0سه روز،  –شما همچنین می توانید این کمپین را برای یک زمان مشخص نیز ادامه دهید  شود.

 نیست که نگران باشید که کمپین تبلیغاتی شما بیشتر از بودجه تعریف شده ادامه پیدا کند. 



 

پیشنهاد قیمت، به نظر ما ارائه پیشنهادی در میانه طیف ارائه شده و یا حتی بیشتر مناسب است. اگر قیمت پیشنهادی در رابطه با 

مبنی بر قیمت  یشما خیلی پایین باشد، تبلیغ شما دیده نمی شود. اگر تبلیغ شما تعداد کلیک بیشتری را دریافت کند، شما پاداش

 ارائه پیشنهاد قیمتی باال بهترین شانس دریافت کلیک را به آگهی خود بدهید.  پایین تر برای هر کلیک می گیرید. با

م می انجاببینید که دیگر پیج ها چه کارهایی  این آدرسبه جهت ایده گرفتن در رابطه با ایجاد تبلیغات خودتان، می توانید در 

 دهند:

 

 داشبوردی جهت زیر نظر داشتن عملکرد تبلیغات در اختیار شما قرار می دهد، که این داشبورد شامل موارد زیر می شود: فیسبوک

 کلیک بر روی لینک ها 

 پسندیده شدن صفحه 

 دسترسی پیدا کردن مخاطب به کمپین 

 تکرار 

 کلیک ها 

 Clickthrough rates 

 مبلغ نهایی هزینه شده 

 

 

https://www.facebook.com/ads/adboard
https://www.facebook.com/ads/adboard


 

موفقیت بازاریابی خود در چگونه میزان فصل پنجم: 

 فیسبوک را اندازه گیری کنیم؟

 

 

 چگونه میزان موفقیت بازاریابی خود در فیسبوک را اندازه گیری کنیم؟

ما تا به اینجا به اهمیت استفاده از محتوا و تبلیغات برای جذب مشتری بالقوه پرداخته ایم. حاال نگاهی عمیق تر به چگونگی اندازه 

  بازاریابی شما در محیط فیسبوک با توجه به استراتژی های تبلیغاتی و محتوای شما داریم. گیری کردن فعالیت

 چگونه از اطالعات ارائه شده توسط فیسبوک برای تحلیل استراتژی محتوایی خودتان استفاده کنید.

در فصل دوم، ما در رابطه با انواع مختلف محتوا که شما می توانید بر روی صفحه خود ارسال کنید بحث کردیم. اما از کجا می 

بزار ا توسط ،ی فیسبوکاطالعاتتحلیل توانید متوجه شوید که کدام یک از این قالب ها برای کسب و کار شما مناسب تر است. 

 نتایج استراتژی محتوای شما به بوک، ارائه می شود و در این حالت هیچگونه تجانس معناییفیستجزیه و تحلیل و ساده رایگان 

 نمی شود.  وارد

رای آموزش ب یدئو زیر را ببینید یا مستقیمابرای یادگیری چگونگی استفاده از این اطالعات به جهت ارتقاء استراتژی محتوای خود، و

 مکتوب به صفحه بعد مراجعه کنید.

 

 یمات صحیح اقدام به ارسال )خروجی گرفتن( بکنید.تنطبا 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6aehIYSgYwU


 

در مرحله اول نیاز داریم که از اطالعات خروجی بگیریم. به بخش اطالعات آماری خودتان در فیسبوک مراجعه کنید و برو روی 

تنطیمات زیر را انتخاب کنید و  که در قسمت باالی نمودار و در سمت راست می باشد، کلیک کنید. "ارسال اطالعات"قسمت 

 اطالعاتی را که می خواهید مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید را مشخص کنید: 

 

 بخش های اضافی را حذف کنید:

فیسبوک عموما میزانی انبوهی از اطالعات را برای شما فراهم می آورد. در حقیقت، تعداد بسیار زیادی از ستون های اطالعاتی 

راتر از ستون های نام گذاری شده برنامه اکسل به ترتیب الفبا می شود و باعث می شود تا نیاز شود که برنامه اکسل وجود دارد که ف

بکند. موارد زیر لیستی از ستونهایی است که شما برای تجزیه و تحلیل باید  حرفشروع به نام گذاری این ستون ها با استفاده از دو 

 حذف کنید:

 این موضوع صحبت می کنند. به تعداد افرادی که راجع 

 این صفحه داستان های مطرح شده در 

 مجموع تعداد الیک ها در طول زمان مفید فعالیت در پیج 

 جدید( یالیک ها و آنالیک های جدید )مورد پسند واقع شدن و نپسندیده شدن ها 

 دوستان طرفداران 

 کاربرانی که تعامل دارند 

 میزان دسترسی 

 احساسات 

  شدهکاربران وارد 



 

  استفاده کنندگان از صفحه(page consumers) 

  استفاده از مطالب صفحه(page consumption) 

 بازخورد منفی 

 ورود های ثبت شده(check ins) 

صفحه، دوستان طرفدار صفحه بصورت  فعالیت در زمان اناطالعاتی مواجه هستید: مجموع کاربر از نکات ستونسه حاال شما با 

ز اطالعات پیج بصورت روزانه. این اصل و تمام اطالعات شماست، اطالعاتی که به شما کمک می کند تا متوجه روزانه، و استفاده ا

این موارد به ترتیب به شما نشان می دهد در تمام دوره فعالیت  شوید که محتوای شما در فیسبوک به چه صورت عمل می کند.

عداد از دوستان آن تعداد طرفدار می توانیم دسترسی پیدا کنیم، و مورد صفحه در مجموع چند بار مورد پسند واقع شده، به چه ت

 م.نها دست یافتیسترسی داشته باشیم( در حقیقت به آآخر تعداد افرادی است که )بجز افراد بالقوه که می توانستیم به آنها د

 بردن کیفیت اطالعات، تغییرات کوچکی را به این اطالعات اضافه نمایید. جهت باال

خالصه کرده و به سه ستون رسانده ایم، اجازه دهید در کنار این سه اطالعات خود از فیسبوک را  گسترده اال که ما خروجیح

مجموع "اضافه کنیم و عنوان این ستون جدید را هم  "دوستان طرفداران شما بصورت روزانه"ستون یک ستون دیگر هم در کنار 

 قرار می دهیم. "دسترسی روزانه

اولین رقم  معنای مجموع تایپ کنید. سپس بر روی را به "SUM"ردیف از ستون جدید ایجاد شده را انتخاب کرده و عبارت اولین 

را اضافه کنید و اولین رقم اطالعاتی در  "+"کلیک کرده و عالمت  "دوستان طرفداران شما بصورت روزانه "اطالعاتی در ستون 

 کنید. را هم کلیک "الیت پیجدر زمان فع مجموع تعداد الیک ها"ستون 

 (highlight)را با موس پررنگ  ”SUM“بر روی اینتر فشار دهید، و حاال مجموع آن دو ستون اطالعاتی را در اختیار دارید. حاال 

به سمت پایین بکشید تا این خصوصیت شامل حال تمام ستون  را کنید، بر روی گزینه کپی کلیک کنید و گوشه این سلول

 مراجعه کنید.( این ویدئوشما شود )اگر در این رابطه به راهنمایی بیشتر نیاز دارید به اطالعاتی 

دوستان "و  "کنونزمان فعالیت تا ای دریافت شده ازمجموع الیک ه"ستون انتخاب شده تحت عناوین  شما حاال می بیند که دو

 به معنای هر یک نفری که –داده اند  را تشکیل "مجموع دسترسی به صفحه"با یکدیگر جمع شده و ستون جدید  "طرفداران پیج

 امکان مشاهده محتوا شما را داشته است. حاال در این قمست دو ستون اطالعاتی اصلی داریم:

 کل ممکن احتمال استفاده از محتوا شما را داشته اند.نفراتی که به هر ش دمجموع تعدا -1

 تعداد دقیق افرادی که از این مطالب استفاده کرده اند. -0

 

 

https://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D6aehIYSgYwU
https://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D6aehIYSgYwU


 

 اطالعات خود را سازماندهی کنید.

 رحاال می توانید جلوتر بروید و این دو مورد اطالعاتی خود را به صورت تصویری به نمایش در آورید تا بهتر متوجه شوید که روند کا

با موس حرکت کرده و آنها را  "عداد دسترسی روزانهمجموع ت"و  "اطالعات"وی دو ستون از چه قرار است. برای این کار ابتدا بر ر

 مسیر زیر را طی کنید:انتخاب کنید. 

Charts->line chart->stacked line 

مجموع تعداد دسترسی به صفحه فیسبوک شما حاال شما باید به چیزی شبیه شکل زیر دسترسی پیدا کنید که نشان دهنده رشد 

 می باشد:

 

 را "اطالعات"و ستون  "مجموع تعداد افراد استفاده کننده از محتوا"حاال این مراحل را تکرار کنید و بجای این انتخاب ها، ستون 

ر کردن و استفاده از محتوای منتشانتخاب کنید. نمودار نهایی، از آنجایی که نشان دهنده الگوی چگونگی افزایش و یا کاهش کلیک 

 شده توسط شما در فیسبوک را نشان می دهد، باید از جذابیت بیشتری برخوردار باشد.

 

 نتایج را استخراج کنید و اندازه گیری را ادامه دهید.

حلیل را تجزیه و ت با زمان گذاشتن برای مرتبط کردن کردن هر پست با تعداد کلیک های مرتبط با آن، شما می توانید این موضوع

هاب اسپات، به واسطه انجام دادن این  وردکنید که چه نوع از محتوا بر روی صفحه شما نتیجه خوبی می گیرد. در ارتباط با م

روش، ما موفق به سازماندهی کارهای خود شدیم، مواردی که به خوبی نتیجه نمی دادند را حذف کردیم، اقدام به ارسال مطالبی 

 یج بهتری داشتند، و نهایتا تمامی اینها به ما کمک کرد تا یک بار دیگر نرخ تعامل خود با مخاطب را افزایش دهیم.کردیم که نتا



 

به عنوان مثال، چارت موجود در صفحه قبل به ما نشان داد که در میزان دسترسی ما به مخاطب یک روند افزایشی ثابت وجود 

ل افزایش است دیگر چیز زیادی وجود ندارد که نگران آن باشیم )که البته این امر دارد. زمانی که میزان دسترسی پیوسته در حا

هنوز خیلی موارد دیگر وجود دارد که  ،نشان دهنده این نیست که ما در زمینه بازاریابی در فیسبوک کامال خوب عمل کرده ایم 

پایین رفتن می بود، زمانی کاهش را نشان می داد و یا هیچ  !(، اما اگر این نمودار بطور پیوسته در حال باال وباید بهینه سازی شود

تغییر خاصی را بازگو نمی کرد، در آن زمان ما می بایست کمپین های جدید محتوا را در رابطه با فیسبوک امتحان کنیم تا به این 

 یم.نتیجه برسیم که حقیقتا چگونه می توانیم بطور مثبت بر میزان دسترسی به مخاطب تاثیر بگذار

حاال که این سیستم را شکل داده و آماده کردید، آن را فقط برای یک تجزیه و تحلیل معمولی رها نکنید. استراتژی محتوای خود را 

 با استفاده از اطالعات فیسبوک بر اساس بازه های مشخص و ثابت، بصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه مورد ارزیابی قرار دهید.

که تعامل بیشتر با محتوای صفحه فیسبوکتان منجر به پتانسیل بیشتر برای ترافیک و مشتری بالقوه از  و به خاطر داشته باشید

 فیسبوک می شود. که ما را به دومین روش برای اندازه گیری میزان موفقیت بازاریابی شما در محیط فیسبوک می رساند.

 کنیم (track)پیگیریچگونه مشتریان بالقوه جذب شده از طریق کمپین های فیسبوک را 

در  وبه جهت فهمیدن میزان موفقیت شما  ما در فصل سوم بر چگونگی ایجاد کمپین های تبلیغاتی در فیسبوک مروری داشتیم.

 بررسی کنید: را و فعالیت های انجام شده در کمپین های تبلیغاتی، شما باید سه مورد زیر مجموع تالشها

 افیک ارسالی از طرف فیسبوک به سایت خودتان را پیگیری کنید.حجم تر: بازدید های یکتا از وبسایت 

  :باید در جریان ، همچنین تعداد مشتریان بالقوه را پیگیری کنیدتعداد دقیق مشتریان بالقوه )تماس ها( جدید

 شید.هم بایت های بازاریابی و تبلیغاتی خود تماسهای حاصل از فعال

 :در طی زمان، شما نیاز خواهید داشت تا در مجموع درصد افرادی را که از  مواردی که به مشتری تبدیل شده اند

 طریق تالشهای بازاریابی شما از مشتری بالقوه به مشتری تبدیل شده اند را مورد ارزیابی قرار دهید.

 

 دهد. در رابطه با مشتریان هاب اسپات، بخش منبع ابزاری هاب اسپات امکان مشاهده این سه مورد را به شما می

 

وارد جزئیات شده و اطالعات بیشتری کسب کنید. به همچنین شما می توانید در رابطه با کمپین های مختلف خود در فیسبوک 

عنوان مثال، در هنگام انتشار در ابزار رسانه های اجتماعی، شما می توانید از طریق اضافه کردن یک برچسب مشخص برای کمپین 

اویر خود را در برابر بروز رسانی دیگر مطالب و ارسال ها زیر نظر بگیرید. شما چگونگی کارکرد این میزان موفقیت بروز رسانی تص

 مطلب و تعدادی دیگر از امکانات کمپین ها را می توانید در تصویر زیر ببینید: 



 

 

 

ریابان که بیان درصدی تمامی بازا %04و ازعان  0617با توجه به گزارش ما در وضعیت بازاریابی درونگرا در سال 

می دارند فیسبوک در رابطه با استراتژی های جذب مشتری بالقوه آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، ما 

تاب الکترونیک در مجموع برای استراتژی ک گذاشته شده در این کینان داریم که تکنیک های به اشترااطم

 بازاریابی شما گرانبها خواهد بود.

ما می خواهیم منابع دیگری را به شما معرفی کنیم تا برای در حالیکه تمرکز این راهنما بر محتوا و تبلیغات بود، 

شما در فعالیت های بازاریابی فیسبوک کمکی افزون باشد. لیست زیر ترکیبی است از منابع مختلف که توسط 

Social Media Examiner  وHubspot .ارائه شده است 

  آدرس شکیل برای صفحه فیسبوک خود داشته باشیم.چگونه یک 

 9 روش برای تبدیل شدن به یک مدیر شبکه اجتماعی در فیسبوک 

 16 که محتوای بصری آنها نصبت به بقیه تاثیر گذارتر هستند برند 

 .چگونه صفحه فیسبوک خودتان را برای گراف سرچ فیسبوک بهینه سازی کنید 

  برای اپلیکیشن موبایل فیسبوک بهینه سازی کنید.چگونه محتوای اجتماعی خود را 

 9  شکوفا شدن خالقیت شما می شود.مثال از صفحات طنز و سرگرمی فیسبوک که باعث 



 

 

 موفق باشید.

 آندرا و آنوم

 

 یا چیزی بنویسید که ارزش خواندن داشته باشد و یا کاری کنید که ارزش نوشتن داشته باشد.

 رانکلینبنیامین ف

 


