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52 دلیل برای برگزاری الیو
نویسنده: restream.io - ترجمه: بنفشه عطرسائی

آیا دنبال دلیلی برای شروع الیو استریمینگ می گردید؟ ما در این مقاله فهرستی از 52 

دلیل انگیزه بخش برای شما به عنوان یک استریمر شخصی یا تجاری ارائه می دهیم.

در  بیشتری  افراد  زیرا  اشکال فعلی محتوا است،  از محبوب ترین  زنده یکی  پخش 

سراسر جهان به ویدیوهای زنده عالقه مند شده اند. اما آیا تابه حال فکر کرده اید که 

هدف از الیواستریمینگ چیست؟ چرا بسیاری از مردم این کار را انجام می دهند؟ 

زودگذر  روندی  فقط  باشد،  استریمینگ کسب محبوبیت  برای  مردم  دلیل  تنها  اگر 

نگاه  آینده  سال  چند  در  استریمینگ  بازار  رشد  پیش بینی  به  اگر  اما  بود،  خواهد 

کنید، می بینید که تا سال 2027 احتماال به عددی حدود 184.3 میلیارد دالر می رسد. 

بنابراین می فهمیم که الیو استریمینگ روندی گذرا نیست.
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پخش زنده مزایای بی شمار دیگری هم دارد که افراد را به انجام روزانه آن تشویق 

می کند. شاید آن ها به دالیل شخصی یا تجاری الیو برگزار کنند تا سود کسب کنند 

یا فقط سرگرم شوند. اگر به دنبال دالیل مردم برای استریمینگ هستید، ما 52 مورد 

را به شما معرفی می کنیم. حتی یکی از این دالیل هم برای هفته ای یک بار برگزاری 

الیو به شما انگیزه می دهد!

انگیزه های شخصی برای برگزاری الیو
این ادعا درست است که برگزاری الیو می تواند شما را به فرد بهتری تبدیل کند. چه 

بخواهید مطلب جدیدی بیاموزید، دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید یا 

بر ترس خود از سخنرانی در جمع غلبه کنید، می توانید دالیل شخصی زیادی برای 

زدن دکمه »الیو« پیدا کنید.

چرا الیو برگزار کنیم؟
1. انجام آن سرگرم کننده و آسان است!

2. مهارت های ارتباطی و سخنرانی شما را بهبود می بخشد.

3. اعتماد به نفستان را تقویت می کند.

4. خالقیتتان را شکوفا می کند.

5. شما را با افراد همفکر از سراسر جهان آشنا می کند.

6. هنگام آماده شدن برای برگزاری الیو، درباره موضوعات جالب بیشتر یاد می گیرید.

7. هنر، دانش یا بینشتان را مستقیم از خانه خود با جهان به اشتراک می گذارید.

8. امکان ایجاد روابط اجتماعی در دوران بیماری همه گیر را فراهم می کند.

9. الیو به شما کمک می کند برند شخصی خود را بسازید.

10. با استریمینگ می توانید امرارمعاش کنید.

11. می توانید مستقل باشید و شیوه زندگیتان مانند عشایر دیجیتال باشد.

12. به شما امکان می دهد سرگرمی  خود را به یک کسب وکار تبدیل کنید.

13. روش استفاده از وب کم را یاد می گیرید.
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14. یاد می گیرید چگونه یک استودیوی پخش زنده خانگی راه اندازی کنید.

15. برگزاری الیو شما را در زمینه نورپردازی ویدیویی حرفه ای می کند.

16. می توانید با سایر استریمرها ارتباط برقرار کرده و همکاری کنید.

17. به شما یاد می دهد چگونه اهدافی تعیین کرده و به آن ها برسید.

18. می توانید با محتوای الیو خود روز دیگران را بسازید.

19. می توانید برای امور خیریه پول جمع کنید.

20. می توانید چالش های سرگرم کننده ای مقابل تماشاگران الیو انجام دهید.

21. اجرای الیو خستگی و بی حوصلگی را از بین می برد.

22. می توانید زندگی روزمره خود را به یک ویدیوی ویروسی تبدیل کنید.

23. به شما امکان می دهد مطالبی پشت سر هم و بی وقفه از چیزی جالب را به 

اشتراک بگذارید.

24. به شما یاد می دهد چگونه یک برنامه نمایشی را برای یک رویداد زنده آماده 

کنید.

25. همه چیز درباره ضبط صدای باکیفیت برای ویدیوها را یاد می گیرید.

26. می توانید برنامه تلویزیونی زنده مخصوص خود تهیه کنید.

27. به شما امکان می دهد با مردم از سراسر جهان بازی کنید.

مزایای برگزاری الیو برای کسب وکارها
برگزاری الیو فقط بر بهبود فردی اثر ندارد، بلکه برای کسب وکارها هم مفید است. 

برگزاری الیو به دالیل کامال موجه بخشی جدانشدنی از استراتژی بازاریابی اغلب 

برندها است. چرا به عنوان یک کسب وکار باید الیو برگزار کنید؟

28. مقرون به صرفه است.

29. به شما کمک می کند برندتان را معروف کنید.

30. برای شروع الیو به تجهیزات زیادی نیاز ندارید.

31. می توانید محصوالت یا خدمات خود را بدون تاخیر و فورا تبلیغ کنید.
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32. به شما کمک می کند مشتریان یا مخاطبان هدف خود را بشناسید و جذب 

کنید.

33. می توانید اعتماد مردم به برندتان را افزایش دهید.

34. پخش زنده به رشد کسب وکارتان کمک می کند.

35. اقدامات کسب وکارتان را شفاف تر می کند.

36. به کسب وکارتان جنبه انسانی می دهد.

37. با پخش زنده می توانید عالقه مندان بیشتری تولید کنید.

38. می توانید مستقیم با مخاطبان هدف تعامل داشته باشید و نیازهایشان را بهتر 

درک کنید.

39. باعث می شود جامعه ای از طرفداران برای برندتان پیدا کنید.

40. می توانید ویدیوهای زنده را به انواع دیگر محتوا تبدیل کنید.

41. صنعت پخش زنده همچنان در حال رشد است و در سال 2021، 21 درصد رشد 

کرده است.

42. مصرف کنندگان عالقه کمتری به تماشای تلویزیون نشان می دهند و بیشتر به 

ویدیوی زنده آنالین عالقه دارند.

43. مردم ترجیح می دهند یک ویدیوی زنده از برند شما تماشا کنند تا این که یک 

پست وبالگی از شما بخوانند.

44. می توانید در الیو با افراد جذاب صنعت خود مصاحبه کنید.

45. با الیو می توانید در فید رسانه های اجتماعی شاخص شوید.

46.   با الیو مشتریان هدف را به پشت صحنه کسب و کارتان می برید.

47. الیو به شما امکان می دهد کنفرانس، مراسم اعطای جوایز، جمع آوری کمک 

مالی یا رویدادهای دیگر را با مخاطبان بین المللی خود به اشتراک بگذارید.

48. با امکان »خرید الیو« می توانید محصوالت خود را همان موقع بفروشید.

49. محتوای الیو به شما کمک می کند به اهداف بازاریابیتان برسید.

50. ویدیوی زنده تعامل شما را در رسانه های اجتماعی بهبود می بخشد.
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آنالین  فضای  در  کامل  به طور  را  مجازی  رویداد  یک  می دهد  امکان  به شما   .51

میزبانی کنید.

52. می توانید با برندهای دیگر استریم کنید تا مخاطبان هر دو برند افزایش یابد.
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