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11 نوع ویدیو برای رسانه  های اجتماعی
biteable.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی - تیم تحریریه مدیرسبز

اگرچه از نظر فنی می توانید هر ویدیوی قدیمی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

و  تولید  شبکه  هر  در  اثربخش  معیارهای  اساس  بر  را  ویدیوها  اگر  اما  بگذارید، 

بهینه سازی کنید، موثرتر خواهید بود و شاید محتوایتان وایرال شود.

یک تفاوت بزرگ شبکه های اجتماعی این است که افراد، به جای جستجوی ویدیوها، 

آن ها را اتفاقی کشف می کنند. مثال افراد برای یافتن ویدیوی آموزشی موردنظرشان 

در یوتیوب و گوگل جستجو می کنند، اما در فیس بوک، توییتر و اینستاگرام، هنگام 

چرخیدن در بخش فیدها، ویدیویی را پیدا می کنند. بااین حال، تماشای این ویدیوها 

به جذابیت آن ها بستگی دارد و حتی به خاطر الگوریتم رسانه هایی مثل فیس بوک 

شاید خیلی ها اصال این ویدیوها را نبینند!
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خوشبختانه با بعضی روش ها می توانید به کاهش هیاهوی این رسانه ها و دیده 

شدن محتوایتان کمک کنید. در ادامه به بررسی 11 نوع ویدیو می پردازیم که در 

شبکه های اجتماعی موفق عمل کرده اند.

بهترین ویدیوها برای رسانه های اجتماعی  
یادتان باشد انواع خاصی از ویدیوها در شبکه های اجتماعی عملکرد بهتری دارند، 

اما چیزی که یک دسته از مخاطبان دوست دارند، برای همه جالب نیست. بنابراین 

کنید، چند  انتخاب  اجتماعی  برای یک شبکه  وقتی می خواهید ویدیوی مناسبی 

ایده را با هم ترکیب کرده و موارد مختلف را امتحان کنید تا ببینید مخاطبان به 

کدام مورد واکنش بهتری نشان می دهند.

1. مصاحبه/پرسش و پاسخ
مصاحبه ها یا پرسش و پاسخ آموزنده، راهی عالی برای جذب مخاطب و پاسخ 

دادن به سواالت جالب آن ها است. با یک رهبر فکری، یک مشتری یا یکی از اعضای 

تیم خود به صورت آنالین گفتگو کنید. می توانید سواالت و شیوه مصاحبه را از قبل 

قالب  کنید.  انتخاب  از میان نظرات طرفداران  را  یا سواالت مناسب  کنید  تعیین 

پرسش و پاسخ هم برای ویدیوهایی مناسب است که در آن  مستقیم با فالوئرها 

صحبت می کنید و به سواالت آن ها پاسخ می دهید. می توانید این ویدیوها را از 

قبل ضبط کنید یا الیو برگزار کنید.

2. پشت  صحنه  ها
مردم عاشق تماشای پشت صحنه ها هستند! نشان دادن پشت صحنه کسب وکارتان 

روشی عالی برای برجسته کردن فرهنگ شرکت، اعتمادسازی و ارتباط با مخاطبان 

رویدادی  پشت صحنه  نمایش  شرکت،  مختلف  قسمت های  از  بازدید  تور  است. 

برای  مناسبی  نمایش محصوالت جدید، موضوعات  یا  کرده اید  آن شرکت  در  که 

ویدیوهای پشت صحنه هستند.
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3. ویدیوی ویژگی های محصول
آن ها تحت  تاثیر  تصمیمات خرید  که  گفته اند  مردم  درصد  مطالعه ای، 78  طبق 

پست های برندها در شبکه های اجتماعی است. ویدیو یک روش عالی برای برجسته 

کردن یک محصول یا نشان دادن یک ویژگی خاص است. یک پست غیررسمی 

در شبکه های اجتماعی می تواند معتبرتر از آگهی تبلیغاتی باشد و مردم را به خرید 

ترغیب کند.

4. ویدیوهای الیو
حاال اکثر پلتفرم ها ویژگی های الیو استریمینگ ارائه می دهند و مخاطبان به شدت 

با  ارتباط  افزایش تعامل، تقویت  برای  از آن استقبال می کنند. الیو، روشی عالی 

طرفداران و شفاف سازی درباره برند است. الیو قالب مناسبی برای پرسش و پاسخ، 

نمایش پشت صحنه و رویداد ها است.

5. تبلیغات و معامالت
همه عاشق معامله هستند! به فالوئرهای خود در شبکه های اجتماعی یک معامله 

انحصاری پیشنهاد دهید و با یک ویدیوی چشم گیر تبلیغاتی، توجهشان را جلب 

کنید.

6. محتوای تولید شده توسط کاربر
همه می دانیم که تولید محتوا زمان بر است. به طرفداران وفادار خود اجازه دهید 

کار دشوار  این  از  بخشی  تولید خودشان،  بعضی محتواهای  اشتراک گذاری  با  تا 

کاربران،  برای جمع آوری محتوای تولید شده توسط  بگیرند. می توانید  بر عهده  را 

مسابقه ای ترتیب دهید، با اینفلوئنسرها ارتباط برقرار کنید یا دنبال ویدیوهایی 

باشید که طرفدارانتان قبال پست کرده اند. 
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معرفی و برجسته کردن طرفداران از طریق بازنشر محتوای تولید شده توسط آن ها 

)با ذکر نام خالق محتوا( کاربران بیشتری را تشویق می کند که محتوایشان را با شما 

به اشتراک بگذارند. این رابطه ُبرد-ُبرد است!

7. جایزه ها و مسابقات
افزایش  برای  اثبات  شده  روشی  دارند! مسابقات،  را دوست  رایگان  جوایز  همه، 

تعامل است و روش های زیادی برای استفاده از ویدیوها و افزایش دسترسی به 

مخاطبان وجود دارد. می توانید ویدیوهای تبلیغاتی برای مسابقات خود بسازید. 

برای اعالم برندگان مسابقه ویدیو تهیه کنید یا برای اعالم هدایا و انتخاب برندگان 

از میان افرادی که ویدیو را دیده  یا بازنشر کرده اند، الیو برگزار کنید.

8. اعالن  ها/رونمایی ها
می کنید؟  اعالم  را  جدید  تولید  خط  تاسیس  یا  توسعه  مثل  مهمی  خبرهای  آیا 

رسانه های اجتماعی بهترین مکان برای این اعالن است و ویدیوهای جالب و بامزه 

بهترین راه ایجاد هیجان هستند!

9. رویدادها
رویدادهایی که در آن ها  یا  رویدادهای شرکت خودتان  از  با پست کردن ویدیو 

شرکت می کنید، از »ترس از دست دادن یا جا ماندن« فالوئرها بهره برداری کنید. 

می توانید خالصه  ای از این رویداد را ضبط کرده و ویرایش کنید، یا آن را در الیو 

پرداختن  با  بگذارید.  نمایش  به  اینستاگرام  الیو  یا  توییتر  پریسکوپ  فیس بوک، 

به آنچه حاضران در مراسم نمی توانند ببینند، تصاویری انحصاری از آن رویداد را 

برای بینندگاِن در خانه نمایش دهید. به مصاحبه های ویژه با سخنرانان بپردازید یا 

پشت صحنه رویداد را نشان دهید.
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10. خبرهای فوری/وقایع روز
این روزها بیش از دو سوم بزرگساالن، حداقل بخشی از اخبار روز را در شبکه های 

اجتماعی دنبال می کنند! اگرچه باید مراقب باشید و از »موج سواری و تبلیغ خودتان« 

اخبار جالب و موضوعات پرطرفدار،  اما  پرهیز کنید،  بروز حوادث غم انگیز  هنگام 

این اخبار فوری و جالب مربوط به  ایجاد گفتگو هستند. چه  برای  فرصتی عالی 

باشد، ساخت ویدیو  فرهنگی  یا  رویداد مهم  به یک  واکنشی  یا  شرکت خودتان 

اخبار  به  با مخاطبان است. ویدیوهای مربوط  اشتراک گذاری نظرتان  راه  بهترین 

فوری و مهم، محبوب ترین نوع ویدیو در توییتر است، زیرا اکثر مردم برای دیدن 

اخبار فوری یا یک رویداد زنده، اول به توییتر مراجعه می کنند.

11. آموزش ها/راهکارها
آخرین مورد که اهمیت فراوانی هم دارد، ساخت ویدیوهای آموزشی و ارائه راهکار 

است. این نوع محتوا در واقع یکی از پرجستجوترین محتواها در فضای آنالین 

است. اگرچه باید فرمت این نوع ویدیوها را تغییر دهید )زیرا هیچ کس فیلم 40 

دقیقه ای نجاری را در فیس بوک تماشا نمی کند(، اما اگر این کار را درست انجام 

از  یکی   Tasty محبوب  مثال صفحه  شد.  خواهد  موفق  بسیار  قالب،  این  دهید، 

صفحاتی است که با تولید ویدیوهای آموزشی کوتاه و جذاب، فالوئرهای فراوانی 

به دست آورده است.

نکات مهم در ساخت ویدیو برای شبکه های اجتماعی   
همه  شدید.  آشنا  اجتماعی  رسانه های  در  ویدیوها  انواع  از  نمونه  چند  با  حاال 

ویدیوهای خوب چند نکته مشترک دارند که می توانیم در ساخت ویدیوهای بهتر 

برای هر رسانه از آن ها ایده بگیریم.

سرگرم کننده، انگیزشی، آموزشی. قانون شماره یک این است که ویدیوی خود را 

ارزشمند کنید! یا آموزش دهید، یا سرگرم کنید یا انگیزه بخش باشید.
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جذاب و چشم  نواز. اگر ویدیوی شما در چند ثانیه اول مخاطب را جذب نکند، فورا 

از آن رد می شود. عنوان جذابی برای ویدیو انتخاب کنید تا در 3 ثانیه اول مخاطب 

را جذب کند.

در  ویدیوها  اکثر  باشد.  موثر  هم  صدا  بدون  باید  شما  ویدیوی  صدا.  به   بی نیاز 

شبکه های اجتماعی بی صدا هستند تا زمانی که کاربر تصمیم بگیرد صدا را باز کند. 

اگر می خواهید مخاطبان به پیامتان گوش دهند، در قسمت توضیحات ویدیو یا 

کپشن  از آن  ها بخواهید ویدیو را با صدا ببینند.

فقط  که  ویدیوهایی  یا  بی کالم  ویدیوهای  با  صفحات  از  خیلی  کپشن.  داشتن 

توضیحات متنی دارند، موفق می شوند، اما اگر حتما باید پیامی را به صورت صوتی 

انتقال دهید، کپشن اضافه کنید تا بینندگان موضوع ویدیو را بفهمند.

دارند.  اجتماعی  رسانه های  در  را  عملکرد  بهترین  کوتاه  ویدیوهای  بودن.  کوتاه 

ویدیوهای  است.  توییتر  و  فیس بوک  در  دقیقه ای   3  –  2 ویدیوهای  ما  منظور 

اینستاگرام فقط یک دقیقه است، اگرچه همان ویدیوهای 15 ثانیه ای قدیمی این 

رسانه هنوز هم کاربرد دارند.

داشتن رویکرد جدید. ویدیوهایی که با ِدرون ها فیلم برداری می شوند، ویدیوهای 

360 درجه و عکس های حرفه ای، بسیار موثر هستند. سعی کنید ویدیوهایی بسازید 

که تصاویر منحصربه فرد و نادری به مخاطبان نشان دهند.

داشتن قابلیت دست به دست شدن خودکار. ویدیوهای اینستاگرام خودبه خود بین 

مردم می چرخند و دست به دست می شوند و ویدیوهای کوتاه فیس بوک و توییتر 

مدنظر  را  موضوع  این  ویدیوها،  این  هنگام ساخت  دارند.  خاصیتی  چنین  هم ، 

ویدیو  در  طوری  را  شدن  چرخشی  خاصیت  این  می توانید  حتی  باشید.  داشته 

بگنجانید که بینندگان متوجه آن نشوند.

آپلود مستقیم ویدیو. در اینستاگرام نمی توانید از این گزینه استفاده کنید، اما در 

فیس بوک و توییتر می توانید لینک ویدیویی از یک سایت دیگر که معموال یوتیوب 

است را به اشتراک بگذارید یا می توانید یک فایل ویدیویی را مستقیم بارگذاری 

کنید که به آن »ویدیوی مستقیم« می گویند. الگوریتم فیس بوک ویدیوی مستقیم 
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را در اولویت قرار می دهد، یعنی اگر ویدیوی شما به صورت مستقیم بارگذاری شود، 

به احتمال زیاد کاربران آن را در قسمت فید خود می بینند.

خالق بودن. اپ های جالب بسیاری برای ساخت ویدیوهای حرفه ای و تماشایی 

هم  دیگر  در شبکه های  را  آن ها  می توانید  و  دارد  وجود  اینستاگرام  برای  به ویژه 

پست کنید.

از نکات باال بهره بگیرید و برای محبوب شدن در رسانه های اجتماعی ویدیوهای 

جذابی بسازید.
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