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میلیون  سه  از  بیش  منطقه،  و  کشور   200 از  بیش  در  شده  ثبت  عضو  میلیون   200 از  بیش  با  لینکداین 
جدید  عضو  دو  حدود  در  سرعتی  با  و  لحظه  هر  در  که  متخصصانی  و  شرکتی،  صفحات  دارای  شرکت 
دنیاست.  در  متخصصان  اجتماعی  شبکه  بزرگترین  هستند،  آن  در  نام  ثبت  حال  در  ثانیه  هر  در 
است. دشوار  کاری  آن  ویژه  ارزش  گرفتن  نادیده  و  خود  بازاریابی  ردیاب  در  لینکداین  نکردن  رصد 

شیوه  به  را  شما  شرکتی،  لینکداین، صفحات  گذاری  قیمت  و  محصول  مدیر  گریشاور  مایک  گفته  به  بنا 
شرکتی  صفحات  کنند.  می  مجهز  لینکداین  در  هدفتان  مخاطبان  با  رابطه  ایجاد  برای  تری  قدرتمندانه 
لینکداین با تأکیدی که بر محتوای بصری و دیگر محتواهای مرتبط با آن دارند، مجموعه ابزارهای کامل 
باشند. داشته  اثربخشی  بازاریابی  های  فعالیت  بتوانند  تا  دهند  می  قرار  کارها  و  کسب  اختیار  در  را  تری 

لینکداین با اعضای فراوان و اثرگذاری که دارد، نشانگر یک جامعه انسانی ارزشمند برای بازاریابانمی باشد. 
یک کاربر می تواند به آسانی پی ببرد که چه افرادی توسط یک شرکت مشخص استخدام شده اند، یا اینکه 
یک شخص خاص برای کدام دسته از انواع گوناگون بنگاه های تجاری کار کرده است. بنابراین اگر شما در 
جستجوی این هستید که با متخصصان صنعت ارتباط گرفته و مشتریان بالقوه ای برای کسب و کار خود 
ایجاد کنید، روشن است که لینکداین باید جزء جداناپذیری از راهبرد بازاریابی شبکه های اجتماعی شما باشد.

و  لینکداین  شرکتی  صفحات  های  خروجی  و  ها  ورودی  یادگیری  برای  باید  شما  دیگر  اکنون 
باشید. داشته  آمادگی  کنید،  استفاده  خود  کار  و  کسب  رشد  برای  آنها  از  توانید  می  چگونه  اینکه 

چرا لینکداین
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در اینکه این کتاب برای شما مناسب است یا نه تردید دارید؟ شرح زیر را بخوانید تا تشخیص دهید که آیا سطح دانش 
شما با محتوایی که در این کتاب خواهید خواند همخوانی دارد یا نه.

سطح مقدماتی این کتاب!  

محتوای مقدماتی برای بازاریانی است که تازه می خواهند شروع به یادگیری این موضوع کنند. این گونه محتواها عمومًا 
شامل دستورالعمل های گام به گامی در این خصوص هستند که چگونه شروع به یادگیری این جنبه از بازاریابی درون گرا  
کرده و مبانی آنرا فرا بگیریم. پس از مطالعه چنین محتوایی، شما می توانید تاکتیک های بنیادی بازاریابی مرتبط با این 

موضوع را اجرا کنید.

سطح میانی

با موضوع آشنایی دارند، ولی تجربه هایشان در زمینه اجرای  بازاریابانی است که  با سطح میانی، مناسب برای  محتوای 
استراتژی ها و تاکتیک های این موضوع بسیار ابتدائی است. این گونه محتواها عمومًا مبانی مرتبط با یک موضوع را پوشش 
داده و پس از آن به سمت ارائه کارکردها و مثال های پیچیده تری در ارتباط با آن موضوع حرکت می کنند. پس از مطالعه 

چنین محتوایی، به آسانی می توانید پروژه هایی در زمینه این جنبه از بازایابی درون گرا را هدایت کنید.

سطح پیشرفته

محتواهای پیشرفته برای بازاریابانی است که یا در این موضوع متخصص هستند یا می خواهند باشند. در این گونه محتواها، 
ما شما را به اعماق ویژگی های پیشرفته این جنبه از بازاریابی درون گرا برده و به شما کمک می کنیم تا در این موضوع 
به احاطه کامل برسید. پس از مطالعه چنین محتوایی، شما نه تنها احساس آمادگی برای اجرای استراتژی ها و تاکتیک ها 

خواهید کرد، بلکه حتی می توانید به دیگران آموزش دهید که چگونه به موفقیت دست یابند.
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فصل 1
2. گسترش آگاهی نسبت به محصول شما1. رشد دسترسی کاربران به شما

 3. بهینه کردن محتوای شما برای اینکه بیشتر و
بهتر در جستجوهای کاربران پیدا شوید

بدون اینکه نیاز به هیچ گونه تالشی توسط شما برای به وجود 
آوردن پایگاه شرکت خود در شبکه اجتماعی لینکداین وجود داشته 
باشد، شانس شما اینست که تعداد زیادی از کارکنانتان پروفایل 
های شخصی خود را برای اینکه نشان دهند در کجا کار می کنند، 
با  که  دارد که هر شخصی  احتمال وجود  این  کنند.  روزآمد می 
پروفایل یکی از این کارکنان شما در ارتباط باشد، روی نام شرکت 

شما کلیک کند و به صفحه اختصاصی شرکت شما منتقل شود.
شمار زیادی از کاربران می توانند به سادگی و تنها از طریق گشت و 
گذار در لینکداین، به صفحه شما هدایت شوند. دیدگاه ها بر مبنای 
اطالعاتی که شما ارائه می کنید شکل داده خواهند شد. بنابراین از 
آنجایی که هر یک از کارکنان شما این فرصت را در اختیار دارد 
که باعث ترویج شرکت شما گردد، از آن به نفع خود استفاده کنید.

کلیک کردن بر روی آیکونی که نشان می دهد یک 
کاربر در کجا مشغول به کار است، شما را مستقیم به 

صفحه شرکتی لینکداین کارفرما هدایت می کند.

در  شرکت  یک  آیکون  روی  بر  را  ماوس  نشانگر 
از  ای  لحظه  تصویر  تا یک  ببرید  کاربر  پروفایل یک 
لینکداین  اطالعات عمومی آن شرکت مشاهده کنید. 
یک  صفحه  ما"  "درباره  بخش  از  را  اطالعات  این 
شرکت جمع آوری می کند. بنابراین مطمئن شوید که 
همه آن جزئیات را هنگامی که در حال انجام تنظیمات 

صفحه خود هستید، مدنظر قرار می دهید.

مورد  در  گفتگو  برای  را  بخشی  لینکداین،  در  شرکتی  صفحات 
توانید  فراهم می کنند. در حالی که شما می  محصوالتی خاص 
یک صفحه کاری در فیس بوک برای شرکت خودتان ایجاد کرده 
و محصوالت گوناگون خودتان را در یک قالب کلی در آن معرفی 
را الیک می  از دوستانتان آن صفحه  ببنید که کدامیک  و  کنید 
کنند، لینکداین با تعداد فیلدهای بیشتری که در اختیار شما قرار 
داده است، به شما این امکان را می دهد که چندین محصول را 
همراه با عکس ها و توضیحات آنها اضافه کنید، بنابراین هر کدام 

به تنهایی برجسته هستند.
شما  شرکت  که  خدماتی  و  کاالها  از  تنها  نه  کنندگان  مصرف 
چند  که  ببینند  توانند  می  بلکه  شوند،  می  آگاه  کند  می  عرضه 
از  شکل  این  یافتن  اند.  کرده  توصیه  را  آنها  از  استفاده  کاربر 
این  تازه  و  است،  دشوار  کاری  خود  هم  محصول  از  آگاهی 
فراهم  شما  شرکت  برای  لینکداین  که  نیست  چیزی  همه 
دارید. اختیار  در  آن  ارزیابی  برای  هم  ای  شیوه  شما  کند.  می 

لینکداین پست می شوند در  آیا می دانستید که مشاغلی که در 
نتایج جستجو و همچنین در توییتر نمایش داده می شوند؟ شما 
با داشتن یه صفحه شرکتی در لینکداین، دفعات نمایش خود در 

سرتاسر وب را به میزان زیادی افزایش خواهید داد.
هم  را  خودش  مخصوص  جستجوی  موتور  لینکداین  عالوه،  به 
برای یافتن مشاغل و شرکت ها در اختیار دارد. و خوب، نبودن شما 
از دست داستن یک شانس بزرگ  اجتماعی یعنی  این شبکه  در 

برای اینکه یک مشتری، یا یک کارمند بالقوه، شما را پیدا کند.
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4. ایجاد مشتریان بالقوه بیشتر برای شما
هم  لینکداین  شرکتی  در صفحات  که  دانستید  نمی  کنید،  صبر 
می توانید برای خودتان مشتری بالقوه ایجاد کنید؟ بله، این یک 

حقیقت است.
به  خود،  شرکت  های صفحه  رسانی  روز  به  در  توانید  می  شما 
تشنه  که  را  مندانی  عالقه  راه،  این  از  و  داده  لینک  محتوایتان 
منابع خوب هستند را به صفحات فرود وب سایت خود بکشانید. 
بهتر از آن اینکه، صفحه محصول شما امکان استفاده از عناصر 
ترغیب کننده )یک تصویر بزرگ و قابل کلیک کردن که به شما 
محصولی را پیشنهاد می دهد که توصیه هایی قابل اعتمادی هم 

در زیر آن نوشته شده است( را به شما می دهد!
خود،  به شرکت  کاربران  دسترسی  خواهید  می  اگر  شدید؟  قانع 
آگاهی آنان از شرکتتان، بهینه سازی محتوایش برای موتورهای 
جستجو، و ایجاد مشتریان بالقوه برای آن را بیشتر کنید، داشتن 

یک صفحه شرکتی لینکداین ایده خوبی است.

فصل 2

چه چیزهایی در یک صفحه شرکتی 
لینکداین وجود دارد؟

خانه

لینکداین، فرصت هایی  بازاریاب ها: صفحه های شرکتی  برای 
عالی برای برجسته کردن کاالها و خدمات فراهم کرده، درباره 
شرکت شما اطالع رسانی می کنند، مشتریان بالقوه ی عالقه مند 
برای شما ایجاد می کنند، با مخاطبان شما ارتباط برقرار می کنند، 
فرصت های شغلی موجود در شرکت شما را منتشر می کنند، و 

تبلیغات کالمی را گسترش می دهند.

برای مخاطبان شما: صفحه های شرکتی لینکداین، محلی برای 
هدایت پژوهش های با محوریت کاال و خدمت، و آگاه شدن از 
به روز رسانی های شرکت، اخبار صنعت، و فرصت های شغلی 

می باشد.

حاال بنشینید. ما قدم به قدم شما را به عمق دنیای اجزای یک 
صفحه شرکتی لینکداین خواهیم برد.

اهمیت صفحه خانگی در یک اثرگذاری مطلوب اولیه باور نکردنی 
است. چرا یک شخص باید به شرکت شما عالقه مند باشد؟ شرکت 
در چه تاریخ پایه گذاری شده است؟ چه کسی یا چه کسانی آنرا 
تأسیس کرده اند؟ آیا شرکت شما از نخستین روزهای فعالیتش تا 

کنون، عملکرد چشمگیری داشته است؟
عالوه بر بخش "درباره ما"، صفحه خانگی هم شامل اقدامات تازه 
شرکت، اطالع رسانی مشاغل مورد نیاز، و استخدام های جدید می 
باشد. این خوراک خبری، در واقع روش شرکت شما برای رساندن 

پیام های مهم به مخاطبانتان می باشد.
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خانه  تصویر کاور

خانه پست های جدید

اولین چیزی که یک کاربر در بازدید خود از صفحه شرکت شما 
مشاهده می کند، تصویر کاور قابل سفارشی شدن آنست. از این 
مانند  شرکت  برجسته  اطالعات  کذاشتن  اشتراک  به  برای  فضا 
کنفرانسی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد )یک نمونه از 
که  محصولی  یا   ، ببینید(  زیر  در  را   Hubspot کاور  تصاویر 

عرضه آن قرار است آغاز گردد، استفاده کنید.

این تصویر چیزی است که به بازدید کنندگان از صفحه شرکت 
شما خوش آمد می گوید؛ بنابراین کاری کنید که مثل بمب صدا 
کند. تصویری را برگزینید که به خوبی بیانگر شرکت یا برند شما 

بوده و مخاطبانتان را بالفاصله تحت تأثیر خود قرار دهد.

وقتی که با نقش کاربری مدیر یک پیج شرکتی به لینکداین وارد 
می شوید، یک جعبه متنی را در باالی صفحه شرکت خود مشاهده 
می کنید که به شما امکان نوشتن مطالبی جدید را می دهد. این 
پست ها در فید به روز رسانی های جدید نمایش داده شده و به 
عنوان شیوه ای برای رساندن پیام های مهم به مخاطبان شما، 
خدمت رسان شرکت شما هستند. این محتوا که به وب سایت شما 
پیوند داده می شود، به شما در ایجاد مشتریان بالقوه و رشد کسب 

و کارتان کمک خواهد کرد.

خانه پس تهای جدید شرکتی

لینکداین،  در  شما  شرکتی  صفحه  در  جدید  مطالب  پست  امتیاز 
رنگ  به  و  آن  ارسال  از  پس  ساعت   24 که  است  هایی  سنجه 
و  ها،  کلیک  ها،  اثرگذاری  تعداد  و  گردند  نمایان می  خاکستری 
کرده  ایجاد  تعامل  مخاطبان  با  شما  جدید  پست  که  را  درصدی 
است اعالم می کنند. شما می توانید این سنجه ها در قسمت پایین 
سمت چپ پست جدید شما و درست در زیر پیش نمایش تصویر 

لینک ضمیمه شده بیابید.

فراموش  شما:   شرکت  جدید  های  پست  مورد  در  نکته  آخرین 
با الیک کردن و  با مخاطبان خود تعامل برقرار کنید.  نکنید که 
پاسخ دادن به دیدگاه های مخاطبان خود در بخش نظرات، این 
ادامه  امکان را فراهم آورید که گفتگو در مورد پست جدید شما 
پیدا کند. امکانی که عملکرد شما را حتی بهتر هم می کند اینست 
که لینکداین به شما اجازه می دهد که به جای اطالعات پروفایل 
شخصی تان، با نام و تصویر لوگوی شرکت خود با مخاطبان در 

تعامل باشید.
آیا به دنبال دکمه »attach a link« می گردید؟ نگران نباشید، 
شما همچنان می توانید یک لینک را به پست جدید خود ضمیمه 
این کار به گونه ای دیگر است. اگر می  انجام  کنید. فقط شیوه 
دهید،  قرار  خود  پست  در  را  مقاله  یا  محتوا  یک  لینک  خواهید 
کافیست لینک آنرا در جعبه متنی پست قرار داده و منتظر نمایش 
داده شدن جعبه پیش نمایش لینک باشید. زمانی که پیش نمایش 
متنی پست حذف  از جعبه  را  لینک  توانید  آشکار شد، می  لینک 

کرده و شروع به نوشتن تفسیر خودتان کنید.
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این عملکرد شبیه همان چیزی است که در فیس بوک وجود دارد. 
ممکن است توجه کرده باشید که می توانید نشان داده شدن یا 
نشان داده نشدن تصویر همراه لینک را با تیک زدن یا برداشتن 
تیک از باکس کنار گزینه “Include photo” که در پایین 
بخش تنظیمات مربوط به مخاطبین هدف پست شما قرار دارد، 
بر  کلیک کردن  با  بردارید،  را  گزینه  این  تیک  اگر  کنید.  تعیین 
روی دکمه “Share” ، تصویر همراه لینک از پیش نمایش آن 

حذف خواهد شد.

خانه پست های جدید

صفحه  کاور  تصویر  درآوردن  نمایش  به  برای  لینکداین  قابلیت 
شرکتی شما عالی است، اما آیا شما به یاد می آوردید که هنگامی 
لینکداین راه  بار توسط  که این صفحات شرکتی برای نخستین 
اندازی شد، چه چیزی در آنها قرار داشت؟ بله درست است، بخش 
چکیده ای درباره شرکت یا همان "درباره ما". این بخش اکنون 
به پایین ترین قسمت برگه "خانه" و زیر پست های نوشته شده 
در صفحه شرکت منتقل شده است. فقط به یاد داشته باشید که 
کاربرانی که می خواهند درباره شرکت شما اطالعاتی را به دست 
آن  از  بینند پس  را می  کاور شرکت شما  آورند، نخست تصویر 
پست های شما را مشاهده می کنند، و در نهایت تنها در صورتی 
که برای دیدن پست های گذشته شما ناگزیر به پیمایش به سمت 
عمومی  اطالعات  به  که  است  شوند  شما  شرکت  پایین صفحه 
بیشتری درباره شرکت شما دست خواهند یافت. بنابراین مطمئن 

شوید که تصویر کاور شما مجذوب کننده است.

مشاغل

این پخش نیازمند عضویت پولی می باشد.

دارد  تمایل  که هر شخصی  باشید  اگر شما می خواهید شرکتی 
برای آن کار کند، وجود صفحه مشاغل شما کاماًل ضروری است. 
را  شما  شرکت  سازمانی  فرهنگ  کنید  کمک  خود  مخاطبان  به 

درک کنند و از فرصت های شغلی موجود در آن آگاه شوند.
شما می توانید در این بخش جوایز دریافت شده توسط شرکتتان 
را  خود  شرکت  در  شغلی  پیشرفت  مسیر  بگذارید،  نمایش  به  را 
ترسیم کنید، بهترین کارکنان خود را معرفی کنید، و مشاغلی را 
که با استفاده از قابلیت تشخیص خودکار تناسب شغل با اشخاص، 
فقط به آندسته از متقاضیانی که برای این شغل ها مناسب هستند 

نمایش داده می شوند، پست کنید.
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شما نه تنها به بیش از 200 میلیون متخصص در سرتاسر جهان 
دسترسی پیدا می کنید، بلکه این امکان را هم دارید که با استفاده 
از تجزیه و تحلیل های بالدرنگ، ببینید که دقیقًا چه کسی شغل 
از  امتیازی  از یک سیستم  استفاده  با  را دیده است.  موجود شما 
که  شغلی  الزامات  با  چقدر  آنها  که  دریابید  توانید  می   10 تا   1
اشخاصی  مشاهده  با  سپس  و  دارند،  همخوانی  اید  کرده  پست 
بررسی های خود عمق  به  است،  ارتباط  در  آنها  با  متقاضی  که 

بیشتری دهید.

محصوالت

برگه محصوالت شما جایی عالی است برای اینکه توصیه های 
به  فروشید  می  که  را  آنچه  و  کرده  گردآوری  را  خود  مشتریان 
نمایش بگذارید. اهمیت این برگه به ویژه در اینست که به شما 
آنرا  از  بازدید کننده  ترافیک کاربران  را می دهد که  امکان  این 
به صفحه محصوالت یا خدمات وب سایت خودتان هدایت کنید. 

نتیجه این کار می تواند افزایش در میزان فروش باشد

70 درصد از افراد لینک هایی را که توسط دوستان و افراد خانواده 
شان پست شده است دنبال می کنند ، و این دقیقًا همان دلیلی 
است.  شده  ایجاد  لینکداین  در  کردن  توصیه  قابلیت  که  است 
کاربران این امکان را دارند که توصیه های اعضای مورد اطمینان 
در  اشخاصی  چه  با  اعضا  این  که  دریابند  و  ببینند  را  لینکداین 
ارتباط هستند. این امکان، حس شخصی تری را به محصوالت 
یک برند می افزاید؛ حسی که شما نمی توانید ضرورتًا آنرا از یک 

وب سایت دریافت کنید.

تصویر کاور برگه محصوالت شرکت شما محل اصلی برای قرار 
دادن یک عنصر ترغیب کننده بازدید کنندگان به کلیک کردن 
بیشترین  برگه،  این  برای  کاورتان  تصویر  کردن  بهینه  با  است. 
بهره را از این فضا ببرید. به این معنی که از یک تصویر با دقت 
بارگذاری  زمان  تا  کنید  استفاده  کم  فایل  و حجم  باال  پیکسلی 

صفحه را در یک سطح حداقلی نگه دارید.

صفحه شما از نگاه آمار

گزارش های آماری درباره صفحه شرکت شما، به شما این امکان 
را می دهد که تعداد بازدیدها و تعداد کاربرانی را که از همه بخش 
های این صفحه و همین طور از هر یک از برگه های آن به طور 
تعداد  همچنین  لینکداین  کنید.  ردیابی  اند،  داشته  بازدید  مستقل 
و  است  کرده  دریافت  یا خدمات شما  کاالها  که  را  هایی  کلیک 
تعداد اعضایی را که صفحه شرکت شما را دنبال می کنند، اندازه 
گیری و محاسبه می کند. این گزارش های آماری برای فهمیدن 
اینکه چه کسی از صفحه شما بازدید می کند، و نیز ردیابی اینکه 
شما چه مقدار ترافیک را به وب سایت خود روانه می کنید، واقعًا 

ارزشمند هستند.
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رفتن به بخش گزارش های آماری از طریق برگه خانه و با نگه 
 ”Edit“ منوی  رنگ  آبی  دکمه  روی  بر  ماوس  نشانگر  داشتن 
 ”View page insights“ گزینه  روی  بر  کردن  کلیک  و 
امکان پذیر است. با ورود به این بخش، شما داشبوردی از امکانات 
تحلیلی مربوط به بازدید کننده را مشاهده خواهید کرد که شامل 
تعداد دفعات بازدید از صفحه شرکت شما، ویژگی های جمعیتی 
بازدید کنندگان، تعداد واقعی بازدید کنندگان، تعداد کلیک ها در 
برگه مربوط به محصوالت، و تعداد کلیک ها در برگه مشاغل می 

باشد.
با کلیک بر روی گزارش های گوناگون موجود در داشبورد بخش 
های  سنجه  مورد  در  خود  های  بررسی  به  آماری،  های  گزارش 

صفحه شرکت خود عمق بیشتری بدهید.

نظر  در  را  کنندگان  بازدید  جمعیتی  های  ویژگی  گزارش  مثاًل 
بگیرید. در این گزارش، شما می توانید بازدید کنندگان خود را بر 

مبنای یکی از ویژگی های زیر تقسیم بندی کنید:
• سابقه فعالیت

• صنعت
• کارکرد

• منطقه جغرافیایی
• اندازه شرکت

• اینکه از کارکنان شما هستند یا خیر

دنبال کنندگان
• برگه آمار دنبال کنندگان شرکت، میزان تعامل کاربران با پست 
میزان  کنندگان،  دنبال  جمعیتی  های  ویژگی  شما،  جدید  های 
تأثیرگذاری پست های جدید، و روند تغییر در تعداد دنبال کنندگان

شرکت شما را )که شامل کاربران اخیر، دنبال کنندگان جدید، و 
آمار رشد اعضا می باشد(، نمایش می دهد.

طریق  از  و  آماری  های  گزارش  این  داشتن  اختیار  در  با  شما   •
مشاهده میزان تعامل کاربران در قالب تعداد کلیک ها، الیک ها، 
دیدگاه ها، به اشتراک گذاری ها، و درصدها، می توانید با عمق 
خود  شرکت  صفحه  به  مربوط  های  تحلیل  بررسی  به  بیشتری 

بپردازید.
به مانند برگه گزارش های آماری صفحه شرکتتان، با کلیک بر 
روی آمار دنبال کنندگان به داشبوردی که پر است از سنجه های 
مرتبط با تعامل دنبال کنندگان، وارد می شوید. این بخش تحلیلی، 
شیوه ای عالی برای ردیابی اثر بخشی تالش های بازاریابی شما 
در قالب صفحه شرکتی خودتان در لینکداین در طول زمان را در 

اختیار شما قرار می دهد.

کار کنان 
خوب شما تا این مرحله کمی بیشتر درباره دنبال کنندگان و بازدید 
کنندگان صفحه شرکت خود اطالعات به دست آورده اید، اما می 
خواهید در مورد آنچه که در واقع کسب و کار شما را به حرکت در 
می آورد هم اطالعاتی را به دست آورید. کیستند افرادی که کمک 

می کنند شرکت فعالیت هایش را در چهارچوب برنامه هایش 
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انجام دهد و چه اطالعاتی در مورد آنها وجود دارد؟
شما می توانید با استفاده از گزارش های آماری کارکنان، دقیقًا 
گرفته  جدیدی  های  سمت  کارکنانتان  از  یک  کدام  که  بدانید 
پیشین  اند، محل کار  را ترک کرده  اخیراً شرکت  اند، کدامشان 
کارکنانی که اکنون برای شرکت شما کار می کنند کدام شرکت یا 
شرکت ها بوده است، برترین مهارت ها و تخصص هایی که این 
کارکنان دارند چیست، و کدامیک از کارکنانتان بیشترین توصیه 

نامه ها را دریافت کرده اند.

های  شبکه  میان  در  ای  صفحه  لینکداین،  شرکتی  یک صفحه 
دانش  بیشترین  مستلزم  که  باشد  می  شما  گوناگون  اجتماعی 
تخصصی است. اینجا مکانی برای اشاعه یک شخصیت اداری و 
مطلوب از شرکت می باشد. این مطلب را در ذهن خود نگه دارید 
تا گام های بعدی را که برای کامل کردن پروفایل شما الزم است 

مورد بررسی قرار دهیم.

1. اطالعات پایه ای شرکت خود را ارائه کنید
از ستون سمت  را   Edit و گزینه  بروید  به صفحه شرکت خود 
دهد  پیام می  به شما  آنجا  از  لینکداین  کنید.  انتخاب  آن  راست 
که فیلدهای مربوط به اطالعات عمومی شرکت خود را پر کنید. 
مطمئن شوید که بخش توضیحات را به خوبی تکمیل می کنید؛ 
چرا که اهمیت این بخش در درکی که کاربر از شرکت شما خواهد 

داشت، بسیار حیاتی است. 

اطمینان حاصل کنید که این اطالعات را حتمًا ارائه کرده باشید:
• اندازه شرکت

• اندازه
• ینک نشانی وب سایت شرکت

• صنعت
• وضعیت عملیاتی

• سال تأسیس
• نشانی واحدهای شرکت

• سپس مدیران صفحه ای را که انتخاب کرده اید تعیین کنید. 
شما می توانید بیش از یک نفر را برای مدیریت صفحه خود
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صفحه  مدیر  عنوان  به  شخص  هر  انتخاب  اما  کنید،  انتخاب 
 Connection جزء  شخص  آن  که  اینست  مستلزم  شرکت 

های شما باشد.

• پس از آن تصویر کاور، و تصویر چهارگوش استاندارد لوگوی 
خود را اضافه کنید.

فعالیت و ویژگی های شرکت خود  زمینه  با یک متن کوتاه،   •
را معرفی کنید. شرح شرکت شما و بیان تخصص های آن، هم 
می  انجام  را  فعالیتی  چه  دقیقًا  شما  شرکت  که  دهد  می  نشان 
دهد، هم اینکه با دربرداشتن کلمات کلیدی قابل جستجو، صفحه 
شرکت شما را برای موتور جستجوی لینکداین بهینه تر می کند.

شما می توانید عالوه بر محتوای معمول خود، مشاغل مورد نیاز 
خود را هم با کلیک بر روی دومین زبانه از صفحه شرکتی خود 

که »Careers« نام دارد، پست کنید.

• کار تکمیل کردن بخش خالصه درباره شرکت خود را با افزودن 
کلمات کلیدی قابل جستجو، یا »تخصص«هایی انجام دهید که 

با آنچه شرکت شما انجام می دهد مرتبط هستند.

اگر در حال حاضر از فیس بوک یا گوگل پالس برای بازاریابی خود 
استفاده می کنید، درخواهیدیافت که نوشتن و ارسال مطالب جدید 
خوراک  است.  اجتماعی  دو شبکه  این  شبیه  کاماًل  لینکداین  در 
خبری شرکت شما در لینکداین، فقط برای اطالع رسانی مشاغل 
نیست. پست های جدید وبالگ، کتاب  استخدام های جدید  یا 
های الکترونیکی، یا وبینارهای خود را در صفحه لینکداین شرکت 
خود ترویج کنید. خوراک خبری شرکت شما باید هر چیزی را که 

می تواند مورد توجه مخاطبانش قرار گیرد در خود داشته باشد.
شما می توانید با کلیک بر روی عنوان و شرح پست، نوشته خود 

را پیش از ارسال به دلخواه تغییر دهید.

2. نوشتن و ارسال مطلب جدید
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3. کاالها یا خدمات خود را اضافه کنید

به برگه محصوالت در صفحه شرکت خود بروید و بر روی دکمه 
Edit کلیک کنید تا منوی مربوط به آن ظاهر شود )این منو از 
 add a“ اکنون گزینه است(.  متفاوت  دیگر  برگه  به  برگه  یک 
product or service” در اختیار شماست. بر روی آن کلیک 
و شروع به افزودن کاالها یا خدمات خود کنید. لینکداین در قالب 
یک سری دستورالعمل گام به گام ساده حرکت خواهد کرد تا به 

شما در اطالع رسانی آن کاالها و خدمات کمک رسانی کند.

• گام اول: محصول شما کاال است یا خدمت؟
از بین کاال یا خدمت یک گزینه را انتخاب کنید.

• گام دوم: دسته بندی محصول خود را انتخاب کنید.
طبقه ای را که بیشتر از همه با کاال یا خدمت شما تناسب دارد 

انتخاب کنید.
• گام سوم: نام کاال یا خدمت خود را وارد کنید.

شما در این برگه می توانید چندین کاال یا خدمت را برای شرکت 
خود اضافه کنید. بنابراین در انجام این کار به شدت پیگیر باشید 
و استمرار داشته باشید. اولین رکورد را از یک لیست تصادفی، یا 
از رایج ترین و محبوب ترین محصول خود - هر کدام که برای 
های  برنامه  بهتر  پیشبرد  به  و  است  تر  منطقی  کارتان  و  کسب 

بازاریابی تان کمک می کند- انتخاب کنید.
• گام چهارم: تصویر کاال یا خدمت خود را اضافه کنید.

یا خدمت شماست  بهترین شکل معرف کاال  به  را که  تصویری 
به 80 *  بارگذاری  از  اندازه تصویر شما پس  اضافه کنید توجه: 

100 پیکسل تغییر داده خواهد شد.
• گام پنجم: کاال یا خدمت خود را توصیف کنید.

چیزی  چه  شما  خدمت  یا  کاال  درباره  کاربران  که  خواهید  می 
متمایز  شما  رقبای  خدمات  یا  کاالها  از  را  آن  چیز  چه  بدانند؟ 
به  آنرا  که  باشد  داشته  تمایل  باید  شخص  یک  چرا  سازد؟  می 
دیگران توصیه کند؟ در این مورد در نقش یک اطالع رسان ظاهر 
شوید، ولی فراموش نکنید که به کاال یا خدمت خود، چند ویژگی 

شخصیتی هم اضافه کنید.

از ویژگی های کلیدی کاال یا خدمت خود  • گام ششم: لیستی 
تهیه کنید.

از این بخش برای لیست کردن مزایای کلیدی یا موارد کاربرد کاال 
یا خدمت خود استفاده کنید. چنانچه می خواهید چیزی راجع به 
مسئولیت خود در قبال این کاال یا خدمت پس از اینکه خریداری 

می شود بیان کنید، آنرا در این بخش بیاورید.
• گام هفتم: یک لینک برای کاال یا خدمت خود اضافه کنید.

از این بخش برای لینک دادن به یک موقعیت یا وب سایتی که 
اعضای لینکداین می توانند به اطالعات بیشتری درباره این کاال 

یا خدمت خاص دست یابند استفاده کنید.
تعیین  ها  تماس  به  پاسخگویی  برای  را  هشتم: شخصی  گام   •

کرده و اطالعات او را در این بخش اعالم کنید.
اگر یک عضو لینکداین بخواهد که با شرکت شما تماس بگیرد 
یا درباره این کاال یا خدمت بیشتر بداند، شما می توانید اطالعات 
مربوط به شخصی را که می توان با او تماس گرفت در معرض 
دید اعضای لینکداین قرار دهید. شروع به تایپ نام افراد پاسخگو 
بتوانید آن عضو  اینکه  البته برای  در جعبه های متنی زیر کنید. 
جزء  باید  شخص  آن  کنید،  اضافه  بخش  این  در  را  لینکداین 

کانکشن های شما در لینکداین باشد.
• گام نهم: یک تصویر برای کاال یا خدمت خود اضافه کنید.

آیا یک پیشنهاد ترغیب کننده یا یک پیشنهاد ویژه برای کاال یا 
خدمت خود دارید؟ یک عنوان، یک توضیح، و یک لینک را که 
کاربران می توانند برای اطالعات بیشتر روی آن کلیک کنند، در 

این بخش بنویسید.
• گام دهم: ویدئویی را که درباره کاال یا خدمت خود در یوتیوب 

آپلود کرده اید به این بخش اضافه کنید.
یوتیوب  در  خود  خدمت  یا  کاال  درباره  معرفی  ویدئوی  یک  آیا 
دارید؟ یک عنوان خالقانه برای ویدئوی خود انتخاب و آنرا در این 
بخش بنویسید. پس از اینکه عنوان خود را اضافه کردید، لینک 
ویدئو در یوتیوب را کپی کرده و در جعبه متنی پایین فیلد عنوان، 

فراخوانی کنید.
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• گام یازدهم: انتشار.
کردن  پر  کار  که  هنگامی  است!  کار  بخش  لذت  قسمت  این 
بر  آماده است که  اطالعات مورد نظر شما کامل شد، همه چیز 
روی دکمه “Publish” در گوشه باال سمت راست کلیک کنید.

4. کاالها یا خدمات خود را ویرایش کنید
نتیجه  تا  وقتی به صفحه عمومی محصوالت خود بر می گردید 
کار انتشار یافته خود را ببینید،  به باالی برگه اصلی محصوالت 
برگردید و بر روی دکمه “Edit” کلیک کنید ولی این بار گزینه 
انتخاب  شود  می  داده  نمایش  که  منویی  از  را   ”Edit page“

کنید. برای تکمیل این بخش، گام های زیر را دنبال کنید:
• گام اول: نسخه های گوناگونی از صفحه محصول خود ایجاد 

کنید.
مانند Hubspot که پیشنهادات خود را با عناصر ترغیب کننده 
هوشمندی ارائه می کند که بر مبنای گذشته کاربر به کار گرفته 
به  را  تواند صفحه محصوالت شما  لینکداین هم می  می شوند، 
گونه ای تنظیم کند که تنها به گروه خاصی از اعضای خود نمایش 
داده شود. شما می توانید نسخه هایی از این صفحه ایجاد کنید 
کاربران  پروفایل  مبنای محتوای  بر  و  به طور سفارشی شده  که 
لینکداین، به مخاطبان خاصی نمایش داده می شود. برای مثال 
متحده  ایاالت  مردم  هدف  جامعه  با  ای  نسخه  توانید  می  شما 
آمریکا، و نسخه متفاوتی با جامعه هدف اعضای اروپایی لینکداین 

ایجاد کنید.

• گام دوم: درباره شرکت خود، کاالها، و خدمات آن توضیح دهید.
)مثاًل:  کنید  اضافه  و  گرفته  نظر  در  را  عنوان  یک  اول  فیلد  در 
محصوالت نرم افزاری در کالس جهانی(. در فیلد دوم، یک شرح 
کلی از شرکت خود؛ کاالها و خدمات آن بنویسید. اگر در صفحه 
مرور کلی بر شرکت، تصویر لوگوی خود را قرار داده باشید، آن 

تصویر هم به طور خودکار به این بخش اضافه می گردد.

و  کرده  تعریف  را  خود  شرکت  بازاریابی  استراتژی  سوم:  گام   •
شرکت را با استفاده از تصاویر به نمایش بگذارید.

شما می توانید با افزودن لینک به تصاویری که به کار می گیرید، 
تعیین کنید که می خواهید آنها را به کجا هدایت کنید وقتی که 
بر روی تصاویر شما کلیک می کنند و با این کار به ترافیک وب 
سایت خود بیفزایید. حداکثر سه تصویر )220 * 640 پیکسل( و 
لینک در این بخش اضافه کنید و لینکداین یک ماژول چرخشی 
با برجسته سازی نقطه ای برای نمایش آنها در صفحه شما ایجاد 
می کند. توجه: قبل از اینکه لینک های خود را در این بخش قرار 
دهید، آنها را در حساب کاربری خود در bit.ly فراخوانی کنید و 
از لینکی که در این حساب کاربری خود دریافت می کند استفاده 
کنید تا بتوانید از آنها در ردیابی کلیک های کاربران بر لینک های 
bit. خود کمک بگیرید. لینکی که شما در حساب کاربری خود در

شما  تا  باشد  ردیابی  قابلیت  دارای  باید  کنید،  می  فراخوانی   ly
بتوانید با آن شمار مشتریان بالقوه و عالقه مند خود را از طریق 

نرم افزار تحلیلی که در اختیار دارید اندازه بگیرید.
•  گام چهارم:کاالها یا خدمات خاصی را برجسته کنید.

آیا می خواهید کاربران را به استفاده از کاالها یا خدمات مشخصی 
همان  کنید؟  ترغیب  خود  شرکت  خدمات  و  کاالها  مجموعه  از 
طور که قباًل گفته شد؛ شما می توانید چندین کاال یا خدمت را 
در صفحه محصول شرکت در لینکداین قرار دهید. از این لیست، 
حداکثر پنج کاال یا خدمت را انتحاب کنید تا بتوانید آنها را برجسته 

کنید.
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5. کاالها یا خدمات خود را ویرایش کنید
سیستم تبلیغات لینکداین به شما این امکان را می دهد که صفحه 
این  کنید.  ترویج  تبلیغاتی  کمپین  یک  طریق  از  را  خود  شرکت 
قابلیت به چهار مرحله تقسیم شده است که لینکداین با یک شیوه 
قابل فهم، شما را از آنها گذر خواهد داد. یک جعبه متنی از سوال 
های رایج هم در سمت راست این صفحه نمایش داده می شود. 
بنابراین شما می توانید کاماًل چگونگی کار این سیستم را درک 

کنید.

به شما تبریک می گوییم. شما یک صفحه شرکتی لینکداین دارید. حاال شما نیاز دارید که از آن نگهداری کنید.
همین که برای نخستین بار صفحه شما ایجاد شد، کار نگهداری از آن زمان بسیار کمی از شما می گیرد. این صفحه مانند توییتر 
نیست که شما مجبور باشید آن را به طور دائم به روز رسانی کنید و بحث های چندگانه ای را به جریان درآورید و بر آنها نظارت 
کنید تا مطمئن باشید که مخاطبان شما در گفتگوها مشارکت دارند. یک پست در روز کاماًل برای صفحه شرکت شما در لینکداین 
کافی است. در واقع، اگر شما بیش از سه پست در یک روز داشته باشید، دارید بیش از حد معمول در صفحه خود مطلب قرار می 
نویسید. بنابراین به جای تعداد زیاد پست ها، تمرکز خود را بر تهیه محتوای ارزشمند بگذارید که می توانند برای مخاطبان شما 
مفید واقع شوند. اگر هر روز تکه ای از اطالعات پر ارزش در صفحه خود پست کنید، تمایل مخاطبان شما به تعامل با صفحه شما 
بیشتر شده و قدردانی بیشتری از شما خواهند داشت، تا اینکه شش پست که حاوی محتوای خسته کننده و بی فایده است را در 

صفحه خود منتشر کنید.
پست کردن، نظارت کردن، پاسخ دادن به نظرات مخاطبان، و تحلیل آمارهای صفحه نباید بیشتر از ده دقیقه در روز وقت شما را 
بگیرد. اگر زمان بندی و برنامه پست های خود را از پیش آماده کرده باشید، این زمان ده دقیقه ای را به پنج دقیقه در روز کاهش 

داده اید. درست است، فقط پنج دقیقه در روز. فکر می کنید می توانید انجامش دهید؟

با صرف ده دقیقه در روز صفحه شرکتی خود را مدیریت کنید
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