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5سناریوبرایبرگزاریالیودروبسایت
نویسنده: restream.io - ترجمه: بنفشه عطرسائی

به جای استفاده از فیس بوک، یوتیوب یا پلتفرم های دیگر و با کمک این 5 روش در 

وب سایتتان الیو برگزار کنید.

سوال: وقتی الیو خود را در فیس بوک برگزار می کنید، مخاطبان و بینندگان به چه 

کسی تعلق دارند؟

پاسخ: به مارک زاکربرگ

برگزاری الیو در وب سایت خودتان و نه در کانال های اجتماعی به شما امکان می دهد 

مکان، روش و زمان عرضه محتوایتان به فالوئرها را کنترل کنید. این روشی عالی 

برای نزدیک کردن بینندگان به برندتان است. پس بیایید با همه جنبه های این کار 

آشنا شویم.
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چرابایدالیورادروبسایتخودتانبرگزارکنید؟
ارائه تجربه جذاب تر به بازدیدکنندگان سایت فقط یکی از دالیل مهم برگزاری الیو 

در وب سایتتان است و این کار مزایای دیگری هم دارد.

مالکمحتوایخودهستید
با برگزاری مستقیم الیو در وب سایت خودتان و نه در رسانه های اجتماعی، کنترل 

بیشتری بر محتوای خود دارید. دیگر الزم نیست از دستورالعمل ها یا الگوریتم های 

یک پلتفرم خاص پیروی کنید، بنابراین هیچ خطری برای الیو شما پیش نمی آید و 

به هیچ وجه حذف نمی شود. این آزادی را دارید که برندتان را هر طور می خواهید 

تبلیغ کنید و همچنین می توانید به راحتی »دری« برای ویدیوهای الیو خود بگذارید 

تا فقط اعضای سایت بتوانند آن ها را ببینند.

آن  موفقیت  برای  و  می کنید  کار  خود  ویدیویی  محتوای  روی  دقت  با  وقتی 

سرمایه گذاری می کنید، چرا این الیو را در ملک اجاره ای )رسانه های اجتماعی( برگزار 

کنید، درحالی که می توانید آن را در ملک شخصی )وب سایت خودتان( برگزار کنید؟

مخاطبانرابهفشردندکمه»دعوتبهاقدام«نزدیکمیکنید
وقتی الیوی را در فیس  بوک، یوتیوب یا لینکدین برگزار می کنید، معموال هدفتان 

این است که مردم را به وب سایتتان بکشانید تا محصولی بخرند، در خبرنامه تان 

در  دیگر  پلتفرم  یک  به جای  اگر  ببینند.  را  دیگرتان  محتواهای  یا  کنند  ثبت نام 

وب سایت خودتان الیو برگزار کنید، مشتریان احتمالی شما از قبل در سایت حضور 

دارند و یک قدم به خرید نزدیک تر می شوند.

بهیکمقصدثابتبرایتماشایویدیوهایالیوتبدیلمیشوید
با برگزاری الیو در وب سایتتان، آن را به مقصدی برای مخاطبان خود تبدیل می کنید. 

آن ها می توانند با برندتان آشنا شوند، محصوالت و خدماتتان را ببینند و از طریق 
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با مشتریان  ارتباط  نگران  نیست  الزم  دیگر  کنند.  برقرار  زنده  ارتباط  با شما  الیو 

در یک پلتفرم مجزا باشید و مشتریان هم برای پیدا کردن ویدیوی الیو شما در 

وب سایت،  در  الیو  مداوم  برگزاری  با  نمی شوند.  سرگردان  فیس بوک  یا  یوتیوب 

باعث شناساندن بهتر برندتان به مخاطبان می  شوید.

چهافرادیمیتواننددروبسایتشانالیوبرگزارکنند؟
به 5  ادامه  در  کنند.  استفاده  برگزاری الیو  برنامه  از  انواع وب سایت ها می توانند 

سناریوی جذاب برای این کار اشاره می کنیم.

1.فروشگاههایآنالین
برای مشاغلی که محصوالت خود را از طریق وب سایتشان می فروشند، خریدوفروش 

الیو باعث ایجاد ارتباط قوی تر با مشتریان می شود. می توانید یکی از محبوب ترین 

محصوالت خود را در الیو تبلیغ کنید، یک جلسه پرسش و پاسخ با بینندگان برگزار 

کنید یا با یکی از مشتریان فعلی به صورت زنده مصاحبه کنید.

که  محصوالتی  اندازه  به  مشتری  به  خدمات  ارائه  آنالین،  فروشگاه  یک  در 

می فروشید مهم است. اگر در سایتتان الیو برگزار کنید، به مخاطبان نشان می دهید 

که نگرانی هایشان را جدی می گیرید و دوست دارید فورا به سوال هایشان پاسخ 

دهید.

را در سایت شاپیفای می فروشد. لوزو  آثار خود  لوزو  بنام دیوید  مثال: هنرمندی 

ارتباط با مشتریان  از فرایند خلق آثارش الیو می گذارد و آن را راهی برای  مدام 

احتمالی و شبکه سازی با هنرمندان دیگر می داند. وقتی صحبت از آثار هنری به 

میان می آید، مردم عاشق دیدن فیلم های »پشت صحنه« تولید آثار هستند. 

لوزو روند خلق آثار هنری را به جای پلتفرم های اجتماعی در وب سایت خود به صورت 
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الیو پخش می کند، بنابراین مردم می توانند روند جان گرفتن اثر را تماشا کنند و 

سپس برای خرید آن تصمیم بگیرند. همه این کارها در همان سایت اتفاق می افتد.

2.آژانسها
آژانس هایی که در توسعه وب، بازاریابی دیجیتال یا برنامه ریزی رویداد های مجازی 

الیو  برگزاری  با  را  مشتری  سایت  تعامل  و  ترافیک  می کنند،  کمک  مشتریان  به 

پخش کننده  یک  می توانید  مشتری  وب سایت  طراحی  هنگام  می دهند.  افزایش 

ویدیوی الیو را به عنوان هدیه به خدماتتان اضافه کرده و روی سایتشان نصب 

کنید.

یک  بتوانید  اگر  می دهید،  ارائه  دور  راه  از  رویداد  مدیریت  خدمات  وقتی  مثال 

سایت اختصاصی برای پخش رویدادها ایجاد کنید و بدون تکیه به پلتفرم های 

دیگر مراسم  شرکت را به صورت الیو پخش کنید، مشتریانتان بیشتر تحت تاثیر قرار 

نصب پخش کننده  با  می دهند،  ارائه  مشاوره  که خدمات  آژانس هایی  می گیرند. 

الیو در سایتشان می توانند وبینارها و کارگاه های آموزشی الیو ارائه دهند که فقط 

مشترکان سایت به آن ها دسترسی دارند.

مثال: شرکت مشاوره و توسعه کسب و کار ماِوریک محتوای آموزشی زیادی برای 

مخاطبان هدف خود تولید می کند. با این که دسترسی به بعضی وبینارها و ویدیوهای 

این شرکت در رسانه های اجتماعی مانند یوتیوب رایگان است، اما برای استفاده 

از دوره های خاص آن ها باید در سایتشان عضو شوید. ماوریک این ویدیوها را در 

قسمت پولی وب سایت خود می گذارد و محتوا را اختصاصی تر می کند.

3.مربیانومعلمان
اگرچه دوره های آموزشی آنالین در سال های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده اند، اما 

مربیان و معلمان معتقدند که هیچ جایگزینی برای ارتباط حضوری با دانش آموزان 
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فاصله  الیو  ویدیوی  نیست،  فراهم  حضوری  یادگیری  امکان  وقتی  ندارد.  وجود 

مجازی بین معلم و دانش آموز را پر می کند.

کنند،  برقرار  واقعی  ارتباط  دانش آموزانشان  با  می خواهند  که  معلمانی  و  مربیان 

می توانند به جای استفاده از یک پلتفرم آموزش الکترونیکی، در وب سایت خودشان 

الیو برگزار کنند. دانش آموزان هم نیازی ندارند که در یکی از این پلتفرم ها حساب 

کاربری مجزا ایجاد کنند و می توانند در وب سایت معلم بمانند، همه کالس ها را 

به صورت الیو تماشا کنند و بازپخش  جلسات قبلی را هم ببینند.

شرکت  است.  مهم  بسیار  فیزیوتراپی  حوزه  در  مداوم  پیشرفت  و  آموزش  مثال: 

برای  فیریوتراپی  رویداد الیو سه ماهه  آگاه است و یک  این اصل  از  َمِترز  فیزیو 

متخصصان فیزیوتراپی در سراسر جهان برگزار می کند تا با آن ها ارتباط برقرار کند، 

بهترین روش های جدید را یاد بگیرد و از پیشرفت های این حوزه آگاه شود. افراد 

می توانند به دو روش در این رویداد شرکت کنند: به صورت حضوری یا به صورت 

آنالین از طریق وب سایت Therapy Live. شرکت کنندگان در این همایش باید از 

قبل ثبت نام کنند و این ثبت نام به آن ها امکان می دهد به قسمت »دروازه دار و 

پولی« وب سایت دسترسی پیدا کنند که الیوها در آن برگزار می شود.

4.کسبوکارهایکوچکومتوسط
ایجاد ارتباط با مشتریان برای کسب و کارهای کوچک یا متوسط   )SMB( ضروری 

است. اگر هدفتان ارائه خدمات عالی به مشتریان باشد یا فقط بخواهید بیشتر 

با آن ها آشنا شوید، یادتان باشد که جذب افراد و تعامل با آن ها به فروش بیشتر 

به  را  آن ها  وب سایت،  در  مشتریان  با  الیو  و  مستقیم  تعامل  با  می کند.  کمک 

کسب و کارتان نزدیک تر  کنید.

پخش رویدادهای پشت صحنه، ماجراهای کارمندان، پرسش و پاسخ با مشتریان 
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یا حتی یک برنامه اهدای جوایز الیو از جمله محتواهای الیوی است که به نفع 

در  نه  و  خود  وب سایت  در  را  برنامه هایی  چنین  وقتی  می  شود.  تمام  شرکتتان 

آشنا  برندتان  با  بیشتر  احتمالی  مشتریان  می کنید،  برگزار  اجتماعی  رسانه های 

می شوند.

مثال: یک شرکت محلی رنگ آمیزی پنجره در کارولینای شمالی بنام اکستریم ِشیدز، 

مدام الیو متخصصان خود را پخش می کند که در کارگاهشان مشغول رنگ آمیزی 

اصلی سایت خود  در صفحه  را  الیو  برنامه پخش  این شرکت  پنجره ها هستند. 

مشتریان  برگزار می شود،  الیو  رویداد  یک  وقتی  نتیجه،  در  است.  کرده  جاسازی 

احتمالی می توانند اطالعات بیشتری درباره خدمات اکستریم ِشیدز کسب کنند.

5.موسساتغیرانتفاعی
است.  غیرانتفاعی  اصلی سازمان های  دو هدف  و جذب سرمایه  آگاهی  افزایش 

اکثر سازمان ها برای دستیابی به این اهداف، رویدادهای حضوری و مجازی برگزار 

می کنند. با پخش الیو یک رویداد در وب سایت سازمان یا در صفحه اختصاصی 

پخش رویدادها به جای یوتیوب یا فیس بوک، ماموریت، برند و اهداف موسسه 

خود را تقویت کنید. همچنین اگر در سایت خود الیو برگزار کنید، معرفی اهداف 

سازمان و درخواست کمک های مالی آسان تر می شود. می توانید لینک کمک مالی 

را در همان صفحه برگزاری الیو بگذارید تا بینندگان حتما آن را ببینند.

برگزار  مثال: شبکه غیرانتفاعی حقوق مدنی یک همایش حضوری در سال 2022 

کرد و همچنین تصمیم گرفت آن را به صورت الیو در وب سایتش هم پخش کند. 

این رویداد چهار روز طول کشید و هر روز شرکت کنندگان راه دور می توانستند همه 

رویدادها را ببینند و در جریان کارها قرار گیرند. وقتی این رویداد به پایان رسید، 

امکان دیدن بازپخش آن ها در وب سایت موسسه وجود داشت و افراد عالقه مند 

می توانستند دوباره آن را تماشا کنند.
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