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بازاریابیدرلینکدینبرایتبلیغرایگانکسبوکار
biteable.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی - تیم تحریریه مدیرسبز

مشتریان ایده آل و کارمندانی که در آینده استخدام خواهید کرد، در لینکدین حضور 

دارند و حتما دوست دارید به آن ها دسترسی پیدا کنید. فقط مشکل این است که 

بودجه الزم برای اجرای یک کارزار تبلیغاتی موثر در لینکدین ندارید یا هنوز تبلیغات 

رایگان  به همین دلیل می خواهیم روش  نکرده اید.  را تجربه  لینکدین  در  ویدیویی 

تبلیغ و بازاریابی کسب وکار در لینکدین را به شما نشان دهیم.

روشتبلیغرایگانکسبوکاردرلینکدین
لینکدین به عنوان یک رسانه اجتماعی، کمی عجیب است. لینکدین هم زمان یک سایت 

جستجوی کار، یک اپ استخدامی، یک رسانه اجتماعی و یک سایت شبکه سازی 

برای کسب وکارهای تخصصی است و بیش از هر رسانه دیگری اطالعات شخصی 

شما را ثبت می کند. به ندرت کسی در توییتر یا اینستاگرام می داند که شما به کدام 
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مدرسه رفته اید یا در چه سازمان هایی کار کرده اید، اما در لینکدین، همه همراهان 

شما به این اطالعات دسترسی دارند. به همین دلیل، تبلیغ خود و کسب وکارتان 

اینکه گذاشتن پست های  با  با رسانه های دیگر متفاوت است.  لینکدین کمی  در 

جدید، تعامل با افراد و نوشتن نظر برای اعضای شبکه کاریتان هنوز استراتژی های 

بازاریابی خوبی هستند، اما باید به موارد دیگری هم توجه کنید.

1.پروفایلشخصیخودرابهینهکنید
کنید،  تبلیغ  لینکدین  در  را  کسب وکاری  نوع  چه  می خواهید  اینکه  از  صرف نظر 

یادتان باشد که همه چیز از پروفایل شخصیتان شروع می شود. برای جذب شرکا و 

مشتریان احتمالی، باید پروفایل جذابی داشته باشید که دقیقا به مخاطبان بگوید 

کارتان چیست و دلیلی برای ارتباط با شما به آن ها بدهد.

انیماتوری به نام آِنکه کامسترا از چند روش موثر برای بازاریابی موفق کسب وکارش 

در لینکدین و جذب مشتریان استفاده می کند. پروفایل قوی او نقش کلیدی در 

این موفقیت داشته است. بنر، عنوان و خالصه پروفایل او دقیقا به ما می گوید 

که کارش چیست. شما هم باید از پروفایل لینکدین برای معرفی شفاف و دقیق 

خودتان استفاده کنید. به مخاطبان بگویید که هستید، چه می کنید و چرا کارتان 

مهم است. پروفایل شما سنگ  بنایی است که ادامه استراتژی بازاریابی در لینکدین 

را روی آن بنا می کنید. اگر االن زمانی را به اصالح پروفایلتان اختصاص دهید، در 

آینده موقعیت بسیار بهتری پیدا می کنید.

2.یکصفحهبرایشرکتتانایجادکنید
اگر بازاریاب، صاحب کسب وکار یا کارآفرین هستید، به یک صفحه لینکدین نیاز 

دارید. این صفحه به شما امکان می دهد تا مطالب بیشتری درباره کسب وکارتان 

مانند  شرکت  صفحه  عملکرد  بگویید.  غریبه ها  و  احتمالی  شرکای  مشتریان،  به 

صفحه شخصیتان است. نام و لوگوی شرکت در باالی صفحه و در کنار دکمه فالو 
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نمایش داده می شود. زیر آن، در بخش »درباره ما«، اطالعات بیشتری درباره اینکه 

چه  شرکتی هستید و چه کاری انجام می دهید نوشته می شود و لینکی هم برای 

دسترسی به سایتتان اضافه می کنید.

هنگام نوشتن بخش»درباره ما«، بر مشکالتی که حل می کنید و مزایایی که ارائه 

نتایج  فهرست  در  را  اول توضیحات شما  گوگل، 156 حرف  کنید.  تمرکز  می دهید 

خود می آورد، پس موارد مهم را در ابتدای توضیحات بنویسید تا صفحه لینکدین 

شرکتتان برای سئو مناسب باشد و پیدا کردن آن در نتایج جستجو آسان شود. 

همچنین این کار باعث می شود که در نتایج جستجوها در لینکدین هم راحت تر 

پیدا شوید.

صفحه شرکتتان، خانه شما در  لینکدین است. اگر می خواهید افراد جذبتان شوند، 

شما را فالو کنند و در نهایت از شما خرید کنند، باید مدام پست های جدید و جذاب 

بگذارید. شاید از خود بپرسید این نوع پست ها چه شکلی هستند؟

کار  موضوعی  چه  روی  بدهید.  نشان  مخاطبان  به  را  پشت صحنه  رویدادهای 

می کنید؟ اگر کسی شرکت شما را در لینکدین فالو  کند، به احتمال زیاد دوست دارد 

از این پشت صحنه ها آگاه شود. چند عکس بگیرید، یک پست جدید بگذارید و 

یک فیلم کوتاه و سریع آپلود کنید.

اخبار صنعت را به اشتراک بگذارید.چه چیزهای جدید و هیجان انگیزی در حوزه 

کاریتان وجود دارد؟ مردم باید  چه چیزی از آن بدانند؟ به آن ها بگویید!

سوال بپرسید.تعامل موفق در شبکه های اجتماعی فقط بر پایه گفتگو شکل می گیرد. 

با طرح سواالت دقیق و هوشمندانه، مخاطبان خود، نیازها، چالش ها و عالیق آن ها 

را بشناسید. با این روش می توانید محتوای قوی تری تولید کنید و خود را به عنوان 

شخصی دانا و دلسوز معرفی کنید که باعث ایجاد اعتماد در مخاطبان می شود.
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3.پستهایمخصوصلینکدینبسازید
گرچه بارها به این نکته اشاره شده است، اما هنر نوشتن یک پست وبالگی که 

برای مخاطبان جذاب باشد، مشکلی را حل کند و مطلب هیجان انگیزی به آن ها 

ساخت  از  بهتر  کاری  هیچ  دارد.  محتوا  بازاریابی  در  مهمی  نقش  دهد،  آموزش 

پست های لینکدین درباره موضوعات مهم برای مخاطبان ایده آل، نمی تواند جایگاه 

شما به عنوان متخصص را تثبیت  کند.

وقتی نوبت به ساخت پست می رسد، می توانید از دو روش اصلی استفاده کنید. 

می توانید یک پست را از وبالگ فعلی خودتان بردارید و در لینکدین منتشر کنید 

اینکه یک پست جدید بنویسید که به سوالی پاسخ دهد یا مشکل مخاطب  یا 

از  را  لینکدین  پست های  می توانید  فقط  حاضر،  حال  در  کند.  حل  را  ایده آلتان 

پروفایل شخصی خود بردارید، نه از صفحه شرکتتان. همین باعث می شود که این 

پست ها برای مشاوران، فریلنسرها و برندهای شخصی کامال مناسب باشد.

4.درگروههایلینکدینفعالباشید
با  افزایش دهید و  را  افراد درباره کسب وکارتان  آگاهی  را معرفی کنید،  خودتان 

لینکدین، شبکه ای خوب به شیوه  قدیم درست  پیوستن به یک گروه مرتبط در 

نفع  همه  برای  هستند،  فیس بوک  گروه های  شبیه  تقریبا  که  گروه ها  این  کنید. 

دارند. از دکمه جستجوی لینکدین استفاده کرده و گروه مناسب خود را پیدا کنید. 

جستجوی سریع واژه »بازاریابی ویدیویی« به من نشان داد که 769 گروه با این 

عنوان وجود دارد.

کسب شهرت و ایجاد روابط قوی به زمان و تالش نیاز دارد. بنابراین هنگام انتخاب 

گروهی که می خواهید در آن عضو شوید، کمی محتاط باشید. به گروه های فعالی 

بپیوندید که گفتگوهای واقعی و کاربردی دارند. اگر 10 پست آخر این گروه تعامل 

اگر هم  بکند.  به شما  این گروه نمی تواند کمکی  احتماال  باشد،  ایجاد کرده  کمی 
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انجمن  کنید، دست به کار شوید،  پیدا  را  واقعا مدنظرتان هست  آنچه  نتوانستید 

خودتان را تشکیل دهید و گروه اختصاصی خودتان در لینکدین را بسازید.

5.پستهایجذاببگذارید
پست های جدید، قهرمانان گمنام شبکه های اجتماعی هستند و از طریق آن ها با 

همراهان خود ارتباط برقرار می کنیم. بنابراین، یکی از کلیشه ای ترین و رایج ترین 

نکات برای تبلیغ برند، نوشتن پست های جدید جذاب و اخبار غافلگیرکننده است. 

این روش جواب می دهد.

بهترین پست های جدید، داستان یا اخباری جالب را به اشتراک می گذارند. این 

پست ها بیش ازحد جنبه تبلیغات شخصی ندارند و کمی گفتگو را هم بین مخاطبان 

برمی انگیزند. 

الگوریتم لینکدین به محتوایی که الیک های زیادی بگیرد، بسیار اهمیت می دهد و 

محتوایی که مشارکت و توجه زیادی در مخاطبان لینکدین برانگیزد، خیلی طوالنی تر 

از محتوای تولید شده برای سایر رسانه های اجتماعی، در معرض دید خواهد ماند. 

پس، هنگام تولید محتوا، بر جلب مشارکت تمرکز کنید. یک داستان جالب بگویید، 

یک ماجرای جذاب را به اشتراک بگذارید یا یک سوال بپرسید.

موفقیتدربازاریابیلینکدین
ساخت پروفایل، نوشتن منظم پست ها و پیوستن به گروه ها نیمی از تالش برای 

موفقیت در لینکدین است. سپس، ابزار واقعی قدرت و عوامل تعیین کننده موفقیت 

خودبه خود ظاهر خواهند شد. پس به این چند نکته کوچک برای برجسته کردن 

محتوا توجه کنید:

فقط یک شخص باشید. پیام های انبوه ارسال نکنید، همیشه فقط موارد مربوط به 

خودتان را تبلیغ نکنید و با دیگران ارتباط برقرار کنید. به اصل »اجتماعی بودن« در 

رسانه  های اجتماعی خیلی توجه کنید.
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ارائه دهید. اگر  از اینکه چیزی از دیگران بخواهید، چیز ارزشمندی به آن ها  قبل 

بر  اول  نزدیک شوید،  یا کسب وکاری  به شخص  ایجاد شراکت  برای  می خواهید 

کارهایی تمرکز کنید که شما می توانید برای آن ها انجام دهید. همچنین هرگاه برای 

شخصی InMail )پیام خصوصی لینکدین( ارسال می کنید، به نام او اشاره کنید!

از مخاطبان بخواهید برایتان توصیه نامه بنویسند. تایید اجتماعی در لینکدین هم 

مهم است! از همکاران و مشتریان قدیمی بخواهید توصیه نامه ای برای پروفایل 

شما بنویسند. این کار به ایجاد اعتماد کمک می کند و به همراهان آینده صفحه 

شما نشان می دهد که بامزه و جذاب هستید.

شبکه سازی کنید. از نزدیک شدن به مردم و شروع یک ارتباط واقعی نترسید. فقط 

مطمئن شوید که این ارتباط واقعی و صادقانه باشد.

خودتان باشید. این یکی از توصیه هایی است که خیلی تکراری به نظر می رسد، 

اما کامال درست است. لینکدین برای این طراحی شده که ماهیت واقعی شما را 

به مشتریان احتمالی نشان دهد. پس پروفایل، پست ها و تعامل هایتان باید در 

راستای این هدف باشد.

در نهایت، با پیگیری این روش ها می توانید برای جذب مشتریان جدید، افزایش 

آگاهی مردم در مورد کسب وکارتان و پیدا کردن شرکای جدید از لینکدین استفاده 

کنید. البته بدون اینکه حتی یک ریال خرج کنید!
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