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استراتژی های  بازاریابی در رسانه های اجتماعی
نویسنده: hubspot.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

این مقاله طیف گسترده ای از اصول رسانه های اجتماعی، از بهترین زمان و روز برای 

پست گذاشتن تا معیارهای ارزیابی بازگشت سرمایه از کمپین های بازاریابی و موارد 

دیگر را بررسی می کند.

 

بهترین زمان برای پست گذاشتن در شبکه های اجتماعی
73 درصد بازاریابان می گویند که شرکتشان یک برنامه یا تقویم برای پست گذاری 

در رسانه های اجتماعی و بازاریابی در آن ها دارد، اما آگاهی از بهترین زمان ارسال 

محتوا در رسانه های اجتماعی هم برای بهینه سازی الیک ها، کلیک ها و سایر تعامالت 

مفید است.

در کل، بهترین زمان پست گذاری برای بازاریابانی که در نیمکره شرقی آمریکا هستند، 

6 تا 9 بعدازظهر است، درحالی که بازاریابان نیمکره غربی حوزه اقیانوس آرام، بازه 3 
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تا 6 عصر را بهترین زمان می دانند. 9-12 شب و 12-3 ظهر هم زمان های خوبی برای 

پست  گذاشتن هستند.

همان  بازه ها  بهترین  اما  نتیجه بخش هستند،  و  زمان ها خوب  این  همه  اگرچه 

ساعت هایی است که مخاطبان شما بیشتر در آن پلتفرم فعال اند. پس برای تعیین 

زمان پست گذاری، حتما به آمار صفحه خود نگاه کنید. خودتان هم می توانید در 

بیشترین  در چه ساعت هایی  مخاطبان  ببینید  و  بگذارید  مختلف پست  ساعات 

تعامل را دارند.

بهترین زمان پست گذاری در هر پلتفرمی متفاوت است. در ادامه به سه بازه زمانی 

مناسب برای پست گذاری در هر پلتفرم اشاره می کنیم:

• فیسبوک. 6-9 شب، 3-6 عصر و 9-12 شب

• یوتیوب. 6-9 شب، 3-6 عصر و 12-3 ظهر

• توییتر. 6-9 شب، 3-6 عصر و 12-3 ظهر

• اینستاگرام. 6-9 شب، 3-6 عصر و 9-12 شب

• لینکدین. 6-9 شب، 3-6 عصر، و 12-3 ظهر

• تیک تاک. 6-9 شب، 3-6 عصر و 12-3 ظهر

وقتی نوبت به جذاب ترین روزهای هفته می رسد، بازاریابان رسانه های اجتماعی 

شبکه های  در  پست گذاری  برای  روزها  بهترین  یکشنبه  و  شنبه  جمعه،  می گویند 

اجتماعی هستند.

 

تعیین استراتژی  فعالیت در رسانه های اجتماعی
بیش از دوسوم بازاریابان می گویند که شرکتشان عالوه بر تقویم پست گذاری، یک 

ادامه به چند سوال  برای فعالیت در رسانه های اجتماعی دارد. در  استراتژی هم 

مهمی اشاره می کنیم که بازاریابان باید هنگام تعیین استراتژی از خود بپرسند:
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1. برای ارزیابی بازگشت سرمایه کمپین های بازاریابی در رسانه های اجتماعی 
باید از چه معیارهایی استفاده کنیم؟

اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که بازاریابان 

در سال 2022 با آن روبه رو هستند. حاال که بیش از هر زمان دیگری داده در اختیار 

داریم، تعیین مهم ترین معیارها واقعا سخت است. به گفته بازاریابان رسانه های 

اجتماعی، ترافیک وب سایت مهم ترین معیار ارزیابی بازگشت سرمایه از کمپین های 

بازاریابی است و

• تعداد بازدید از پست ها

• تعداد کلیک ها

• میزان فروش/نرخ تبدیل بازدیدکننده به خریدار و…

• تعداد الیک/کامنت

در رتبه های بعد قرار می گیرند.

 

در  بازاریابی  برای  پلتفرم  یک  از  استفاده  به  باید  آیا  که  بفهمم  چگونه   .2
رسانه های اجتماعی ادامه دهیم یا نه؟

شاید تعجب کنید، اما بزرگ ترین چالش احتمالی بازاریابان در 2022، تعیین بهترین 

بازاریابان هستید،  از آن  اگر شما هم یکی  بازاریابی برندشان است.  پلتفرم برای 

حتما دوست دارید بدانید که برای ادامه دادن یا ندادن بازاریابی در یک پلتفرم، 

باید به بر اساس چه معیارهایی تصمیم بگیرید. تعداد بازدیدها در رتبه اول است 

در  کلیک ها  تعداد  و  سایت  ترافیک  مشترکین/فالوئرها،  تعداد  فروش،  میزان  و 

رتبه های بعد قرار می گیرند.

 

3. بازاریابان در سال 2022 روی کدام پلتفرم ها یا ویژگی های جدید و نوظهور 
سرمایه گذاری می کنند؟

ازآنجاکه هرچند ماه یک بار پلتفرم جدیدی در رسانه های اجتماعی ظاهر می شود، 

استفاده از همه آن ها و مدیریت هم زمان کمپین هایتان در سایر رسانه ها دشوار 
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است. شاید از خود بپرسید که بازاریابان قصد دارند امسال در کدام پلتفرم های جدید 

سرمایه گذاری کنند؟ هرچند وقت یک بار باید دنبال پلتفرم های جدید و پیشرفت 

باشید؟ یا وقتی به فرصتی استثنایی برمی خورید، چگونه می توانید تشخیص  دهید 

که آیا ارزش زمان و سرمایه گذاری دارد یا خیر؟ بیایید این پلتفرم های نوظهور را 

بررسی کنیم.

• Twitter Spaces. یک ویژگی صوتی الیو و جدید در پلتفرم محبوب توییتر است، 

روی آن سرمایه گذاری  بازاریابان  2021، 39 درصد  در سال  ندارد که  پس تعجبی 

که  است  ویژگی  نخستین  همچنین،  بود.  بیشتر  دیگری  پلتفرم  هر  از  که  کردند 

بازاریابان قصد دارند در سال 2022 هم روی آن سرمایه گذاری کنند.

• YouTube Shorts. این برنامه در اصل واکنش یوتیوب به تیک تاک است و 31 

درصد بازاریابان در سال 2021 روی آن سرمایه گذاری کردند و 15 درصد بازاریابان 

قصد دارند در 2022 بیش از هر ویژگی جدید دیگری روی آن سرمایه گذاری کنند.

• Instagram Shops. سومین ویژگی جدید محبوبی است که بازاریابان در سال 

گذشته روی آن سرمایه گذاری کردند و 30 درصد بازاریابان رسانه های اجتماعی آن 

را در 2021 امتحان کردند.

 

کانال ها و ویژگی های نوظهوری که دارند جذابیتشان را از دست می دهند
اجتماعی  رسانه های  بازاریابان  می آید،  پیش  سرمایه گذاری  توقف  بحث  وقتی 

ترجیح می دهند از پلتفرم های کمتر شناخته  شده صوتی و الیو عقب نشینی  کنند، 

زیرا پلتفرم های معتبرتری مانند توییتر ویژگی های صوتی الیو ارائه کرده اند.

در سال 2022، بازاریابان قصد دارند سرمایه گذاری در پلتفرم های صوتی الیو مانند 

پلتفرم ها  این  را متوقف کنند.   Riffr Spoon، Discord، Spotify Greenroom و 

همگی امکان الیو استریمینگ و گفتگوهای صوتی دارند و باعث شلوغ تر شدن 

بازار پرجمعیت ارتباطات صوتی می شوند. اشباع این بخش از رسانه های اجتماعی 

یکی از دالیل رکود بازاریابی است، زیرا این پلتفرم ها از جمله کالب هاوس میزبان 

مخاطبان خاص یا چالش هایی هستند که نرخ بازگشت سرمایه کمی دارند.
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بازاریابان باید هرچند وقت یک بار دنبال پلتفرم های جدید باشند؟
بازاریابان اغلب دنبال پلتفرم های جدید هستند. 29 درصد آن ها ماهی یک بار، 22 

درصدشان هفته ای یک بار و 20 درصدشان هفته ای چند بار جستجو می کنند. 14 

درصدشان فصلی یک بار و 4 درصدشان هم سالی یک بار جستجو می کنند. فقط 1 

درصد بازاریابان هرگز دنبال پلتفرم های جدید نیستند. بنابراین اگر در حال حاضر 

زمانی را به جستجوی پلتفرم های جدید اختصاص نمی دهید، شاید فرصتی جدید 

پیدا کردید، چگونه  اما وقتی فرصت مناسبی  از دست بدهید.  را  و هیجان انگیز 

تشخیص می دهید که ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه؟

 

بازاریابان چگونه تشخیص می دهند که یک پلتفرم جدید ارزش سرمایه گذاری 
دارد یا نه؟

بازاریابان بر اساس توان هر پلتفرم در افزایش ترافیک سایت، تولید عالقه مندان، 

با  آن، هزینه مشارکت  در  پولی  تبلیغات  احتمالی، هزینه  به مخاطبان  دسترسی 

که  تعیین می کنند  کاربرانش  ویژگی های جمعیت شناختی  و  آن  اینفلوئنسرهای 

ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه.
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