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نگاهی عمیق به صنعت اینفلوئنسر مارکتینگ
نویسنده: influencermarketinghub.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

در این مقاله نظرات بیش از 2000 آژانس  بازاریابی، برند و متخصصان مرتبط را در 

مورد وضعیت فعلی اینفلوئنسر مارکتینگ ارائه می کند. به عالوه، این گزارش شامل 

الگوها، معیارها و داده های مهم اینفلوئنسر مارکتینگ است و همچنین پیش بینی  

متخصصان این صنعت برای چند سال آینده را بررسی می کند.

 

نکات مهم
• ارزش صنعت اینفلوئنسر مارکتینگ در سال جدید به حدود 4 میلیارد دالر افزایش 

می یابد.

• پلتفرم های متمرکز بر اینفلوئنسر مارکتینگ فقط در 2021 بیش از 800 میلیون دالر 

سرمایه جمع کردند که نشان از رشد قابل توجه این صنعت است.
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• تعداد جهانی خدمات مرتبط با اینفلوئنسر مارکتینگ فقط در سال 2021، 26 درصد 

اینفلوئنسر  خدمات  متخصص  یا  ارائه دهنده  شرکت   18900 به  و  یافت  افزایش 

مارکتینگ رسید.

• کالهبرداری اینفلوئنسری اینستاگرام در چند سال گذشته کاهش یافته، اما هنوز 

هم 49 درصد اینفلوئنسرهای اینستاگرام در سال 2021 کالهبرداری کرده اند یا مورد 

کالهبرداری قرار گرفته اند.

• بیش از 75 درصد بازاریابان برند قصد دارند در سال جدید بودجه ای به اینفلوئنسر 

مارکتینگ اختصاص دهند.

• رشد صنعت اینفلوئنسر مارکتینگ به شدت تحت تاثیر افزایش 9 درصدی ساالنه 

ابزارهای مسدودکننده تبلیغات قرار گرفته و میانگین نرخ مسدود کردن تبلیغات 

دسکتاپی در جهان به بیش از 43 درصد رسیده است.

• 54 درصد شرکت هایی که با اینفلوئنسرها کار می کنند، فروشگاه های آنالین دارند.

اکنون  اینفلوئنسرها بود.  از  افزایش چشمگیر استفاده برندها  • سال 2021 شاهد 

پرداخت پول و اهدای محصوالت رایگان به اینفلوئنسرها تقریبا سهمی مساوی 

دارند.

 2021 در  دسترسی   2,074,000,000 حدود  است،  اینستاگرام  برند  برترین  که  زارا   •

داشته است.

• نتفلیکس پرطرفدارترین برند تیک تاک در سال 2021 بوده است.

• 68 درصد بازاریابان قصد دارند بودجه اینفلوئنسر مارکتینگ خود را افزایش دهند.

از  هستند  فعال  مارکتینگ  اینفلوئنسر  حوزه  در  که  برندهایی  درصد   80 تقریبا   •

اینستاگرام استفاده می کنند.

 

تجارت اجتماعی یا تجارت از طریق رسانه  های اجتماعی
• ارزش فروش و تجارت در رسانه  های اجتماعی در سال جدید حدود 958 میلیارد 

دالر برآورد شده است.

• فقط در یک روز در اکتبر 2021، دو نفر از برترین استریمرهای چین به  نام های لی 
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جیاکی و ویا، 3 میلیارد دالر کاال فروختند که تقریبا سه برابر میانگین فروش روزانه 

آمازون است.

تجارت  کل  بودجه  درصد   17 اجتماعی  تجارت   ،2025 سال  تا  می رود  انتظار   •

الکترونیک را به خود اختصاص دهد.

 

اقتصاد تولیدکنندگان محتوا
• تخمین زده می شود که اندازه بازار اقتصاد تولیدکنندگان محتوا در سال جدید به 

104 میلیارد دالر برسد.

• بیش از 50 میلیون نفر در سراسر جهان خود را تولیدکننده محتوا می دانند.

 

انتظار می رود ارزش اینفلوئنسر مارکتینگ به 16.4 میلیارد دالر برسد
باوجود نگرانی های اولیه درباره افول اینفلوئنسر مارکتینگ و سایر انواع بازاریابی  

به دلیل کرونا، این صنعت در هر دو سال 2020 و 2021 افزایش چشمگیری داشت. 

بعضی صنایع مانند گردشگری و هواپیمایی ها در ابتدای این دوره بسیار محدود 

شدند، اما سایر صنایع مدل کسب وکارشان را تغییر دادند تا در دوران کرونا باقی 

بمانند و حتی بعضی صنایعی که بیشتر تحت تاثیر کووید قرار گرفته بودند دوباره 

خود را احیا کردند.

مردم در ابتدای این دوره نسبت به دوران قبل از کووید زمان بیشتری را در فضای 

آنالین سپری می کردند و باوجود بازگشت بسیاری از افراد به کارهای حضوری، این 

روند فعالیت در فضای آنالین تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه، کسب وکارها 

دهند.  ارتقا  را  وب سایت هایشان  تقاضا  حجم  این  تامین  برای  شده  اند  مجبور 

و  است  داشته  چشمگیری  رشد  اخیر  سال های  در  واقعی  مارکتینگ  اینفلوئنسر 

ویروس کرونا در سال های 2020 و 2021 به این رشد سرعت بخشید که این روند در 

سال جدید هم ادامه خواهد داشت.
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خدمات مرتبط با اینفلوئنسر مارکتینگ به رشد خود ادامه می دهند
از آنجاکه اینفلوئنسر مارکتینگ به عنوان یک صنعت به بلوغ رسیده است، شرکت ها 

اینفلوئنسرها  را برای برندها و  از آن  اپلیکیشن های پشتیبانی، فرایند استفاده  و 

ساده کرده اند. با این حال، شاید اینفلوئنسر مارکتینگ قدیمی کند و خسته کننده 

باشد، به ویژه وقتی می خواهید اینفلوئنسرها را برای تبلیغ محصوالت یا خدمات 

خود پیدا کرده و نظرشان را جلب کنید.

 

تمرکز  مارکتینگ  اینفلوئنسر  بر  اختصاصی  به طور  که  نرم افزاری  پلتفرم های 
کرده اند، در سال 2021 بیش از 800 میلیون دالر درآمد داشتند

سال  به  خوشحالی  با  مارکتینگ  اینفلوئنسر  متخصص  شرکت های  از  بسیاری 

تقاضا  و  مارکتینگ  اینفلوئنسر  امکان موفقیت  نگاه می کنند. سرمایه گذاران   2021

جدید  اینفلوئنسری  پلتفرم های  در  و  دادند  تشخیص  را  باکیفیت  ابزارهای  برای 

سرمایه گذاری زیادی کردند. در مجموع، پلتفرم های نرم افزاری که به طور اختصاصی 

بر اینفلوئنسر مارکتینگ متمرکز شدند، در سال 2021 بیش از 800 میلیون دالر درآمد 

داشتند، از جمله:

• Grin. صدوبیست وشش میلیون دالر

• Mavrck. صدوبیست میلیون دالر

• CreatorIQ. چهل میلیون دالر

• Tagger Media. بیست وسه میلیون دالر

• LTK. سیصد میلیون دالر

 

درصدی   9 افزایش  تحت تاثیر  به شدت  مارکتینگ  اینفلوئنسر  صنعت  رشد 
ساالنه ابزارهای مسدودکننده تبلیغات قرار گرفته و میانگین نرخ مسدود کردن 

تبلیغات دسکتاپی در جهان به بیش از 43 درصد رسیده است
در حالی که بسیاری از تبلیغات سنتی به خاطر استفاده گسترده از مسدودکننده های 

تبلیغاتی دیده نمی شوند، صنعت اینفلوئنسر مارکتینگ به بازاریابان کمک می کند 
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تا پیام هایشان را منتشر کنند. استفاده از مسدودکننده تبلیغات موبایلی از سال 

2014 مدام افزایش یافته است و حاال مسدود کردن تبلیغات در بسیاری از مرورگرها 

رایج است و متوسط نرخ مسدود کردن تبلیغات دسکتاپی در جهان به بیش از 

43 درصد رسیده است. مرورگر UC همچنان پرکاربردترین مسدودکننده تبلیغات 

موبایلی است و حدود 310 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. استفاده از مرورگر 

داشته  افزایش  درصد   92  ،2020 سال  از  هم   The Brave تبلیغاتی  مسدود کننده 

است.

 

آمار جمعیتی کاربران شبکه های اجتماعی
در این بخش به آمار و ویژگی های افرادی می پردازیم که بیش از دیگران از رسانه های 

اجتماعی استفاده می کنند. وقتی دنبال اینفلوئنسرها هستید تا برندتان را تبلیغ 

کنند، باید سراغ اینفلوئنسرهایی بروید که فالوئرهایشان افراد عالقمند به محصوالت 

یا خدمات شما هستند. واضح است که همه می خواهند با اینفلوئنسرهای محبوب 

آن دسته از شبکه  های اجتماعی کار کنند که مشتریان احتمالی بیشتر وقتشان را 

در آن ها می گذرانند.

یادتان باشد فقط به این دلیل که شما در شبکه اجتماعی خاصی وقت می گذرانید، 

به این معنی نیست که مشتریان شما نیز این کار را می کنند، به ویژه اگر از نظر 

ویژگی های جمعیتی با شما فرق داشته باشند. مثال، اصلی ترین طرفداران اینستاگرام 

افراد 25 تا 34 ساله و پس از آن افراد 18 تا 24 ساله هستند. در هر دو مورد، زنان 

این  آماری  از موارد عجیب  اینستاگرام استفاده می کنند. یکی  از  از مردان  بیشتر 

است که در گروه  سنی 35 سال و باالتر مردان بیش از زنان از اینستاگرام استفاده 

می کنند.

 

تیک تاک محبوب متولدان دهه 2000 است
مانند  تیک تاک  می پذیرد.  را  آمار  این  بشناسد،  را  جوان  نسل های  که  کسی  هر 

طوفانی نسل 2000 را در بر گرفته است. بنابراین، اگر می خواهید برای نسل 2000 
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شوید.  شریک  تیک تاک  اینفلوئنسرهای  با  باید  کنید،  بازاریابی  خانم ها(  )حداقل 

از طرف دیگر، اگر مخاطبانتان متولدان دهه60 تا 80 هستند، می توانید تیک تاک 

را با خیال راحت کنار بگذارید. کاربران 24 ساله و جوان تر تیک تاک معموال خانم 

و  مردان هستند  و  زنان  از  مشابهی  درصد  رسانه  این  میانسال  کاربران  هستند. 

کاربران مسن تر آن را اغلب مردان تشکیل می دهند.

 

تعداد کاربران مرد یوتیوب متولد 1980 از زنان بیشتر است
از بعضی جهات، یوتیوب منفعل تر از اینستاگرام یا تیک تاک است. همه اغلب به 

همان روش تلویزیون سنتی از ویدیوهای یوتیوب استفاده می کنند. اگرچه بعضی 

اجتماعی  عنصر  اما  بگذارند،  کامنت  یوتیوب  ویدیوهای  زیر  دارند  دوست  افراد 

کمتری در این رسانه وجود دارد. این روند به ویژه در مورد متولدان دهه 80 صدق 

می کند که بیشتر به اینستاگرام عالقه دارند. مردان دهه 80  تقریبا یک پنجم کل 

بینندگان یوتیوب را تشکیل می دهند که دو برابر زنان همسن خود هستند.

 

بازار اینفلوئنسرهای مطرح اینستاگرام در حوزه زیبایی و شیوه زندگی
اینستاگرام در سال 2020 و 2021 در آن  اینفلوئنسرهای  محبوب ترین حوزه ای که 

معروف  اینفلوئنسرهای  وقتی  بود.  زندگی  شیوه  یا  الیف استایل  گذاشتند،  پست 

از این موضوع متعجب نمی شوید. به عالوه، شیوه زندگی یک  را بشناسید، اصال 

حوزه آسان است که می توانید به راحتی تصاویر و محتوای جذابی درباره آن تولید 

کنید. حوزه زیبایی هم رتبه دوم را دارد و موضوعی ایدئال برای پست گذاشتن در 

اینستاگرام است. همچنین، وقتی مخاطبان اصلی اینستاگرام را زنان بین 25 تا 34 

در نظر بگیرید، متوجه می شوید که چرا اینفلوئنسرهای زیبایی تا این حد در این 

پلتفرم محبوب هستند.

 

تعامل با اینفلوئنسرها
اما به هر حال  اینستاگرام در سال 2021 کاهش یافت،  اینفلوئنسرهای  با  تعامل 
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بیشتر از سال 2019 بود. صفحه هایی با تعداد فالوئر خیلی زیاد تعاملشان کمتر از 

صفحه هایی با فالوئر محدود است. این نتیجه کامال منطقی است، زیرا اینفلوئنسرهای 

با  اندازه صفحه  های کوچکتر  به  و  پاسخ می دهند  کامنت ها  به  به ندرت  محبوب 

مخاطب تعامل نمی کنند. دلیلش این است که این افراد فقط زمان محدودی برای 

تعامل دارند. همچنین، بسیاری از مردم اینفلوئنسرهای محبوب را منفعالنه دنبال 

می کنند، فقط منتظر عکس هایشان هستند و هیچ تعامل فعالی با آن ها ندارند. 

در چند سال گذشته شاهد کاهش کلی در تعامل به ویژه در صفحه های متوسط و 

بزرگ بوده ایم. در ابتدای شروع کووید در سال 2020 تعامل کمی افزایش یافت، زیرا 

مردم نسبت به سال های قبل وقت آزاد بیشتری داشتند، اما این روند کوتاه مدت 

بود و دوباره در سال 2021 کاهش یافت. با این حال نرخ تعامل برای صفحه های 

کوچک و خیلی کوچک نسبتا بهتر شده است.

 

نرخ تعامل تیک تاک به ویژه برای اینفلوئنسرهای بزرگ در مقایسه با سایر 
شبکه های اجتماعی باال است

اگرچه بیشتر شبکه های اجتماعی در سال های اخیر شاهد کاهش تدریجی تعامل 

بوده اند، فقط نرخ تعامل تیک تاک کاهش چشمگیر نداشته است و مهم تر از همه 

این که نرخ تعامل برای اینفلوئنسرهای تیک تاک با هر اندازه ای باال است. تیک تاک 

قانون کلی تعامل در رسانه های اجتماعی را نقض کرده است. اینفلوئنسرهای بزرگ 

این پلتفرم باالترین نرخ تعامل را دارند، در حالی که اینفلوئنسرهای کوچک از کمترین 

نرخ تعامل بهره  می برند که با این حال در مقایسه با سایر پلتفرم ها همچنان باال 

است. شاید این موضوع به قدرت الگوریتم تیک تاک در ربط دادن محتوا به عالیق 

بینندگان مربوط باشد. تیک تاک هوشمندانه ویدیوهای محبوب ترین اینفلوئنسرها 

را در فیدهای بسیاری از کاربران ارائه می دهد.

 

تعامل کانال های بزرگتر در یوتیوب از کانال های کوچک بیشتر است
یوتیوب هم قانون کلی رسانه های اجتماعی را زیر پا می گذارد و کانال های بزرگتر 
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این رسانه نرخ تعاملی بیشتر از کانال های کوچک دارند. از نظر فنی، کانال هایی با 

100 هزار تا 1 میلیون فالوئر باالترین نرخ تعامل را دارند، اما اینفلوئنسرهای بزرگ 

یوتیوب با بیش از 1 میلیون فالوئر هم چندان از آن ها عقب نیستند.

 

کالهبرداری اینفلوئنسری اینستاگرام در چند سال گذشته کاهش یافته است
چند سال پیش، کالهبرداری اینفلوئنسرها بحث بسیار مهمی بود. در واقع، این 

خطر وجود داشت که کالهبرداری بعضی اینفلوئنسرها این صنعت نوپا را متوقف 

کند. از آن زمان، ابزارها و پلتفرم های بسیاری برای شناسایی تقلب و کالهبرداری 

اینفلوئنسرها مورد استفاده قرار گرفت و اکنون این کالهبرداری ها کمتر از 50 درصد 

است. بااین حال، همان طور که آمار نشان می دهد، این موضوع هنوز هم مشکل ساز 

از  مناسب،  اینفلوئنسرهای  جستجوی  هنگام  برندها  که  می شود  توصیه  است. 

یادآوری کنیم که در  باید  اما  استفاده کنند،  اینفلوئنسرها  ابزارهای تایید اصالت 

بسیاری موارد، خود اینفلوئنسرها هم قربانی هستند، مثل صفحه های اینفلوئنسری 

که بیش از 1000 فالوئر دارند، اما همه کامنت هایشان مربوط به ربات ها است.

 

برترین برندهای منشن شده در رسانه های اجتماعی در 2021
داشت.  منشن  هزار   300 و  بود   2021 در  اینستاگرام  برند  پرمنشن ترین  زارا  برند 

اینفلوئنسر در مورد محصوالت این شرکت پست گذاشتند  البته، حدود 100 هزار 

که مجموع مخاطبانشان به بیش از 2 میلیارد نفر می رسید. برندهای زارا، نایکی و 

اچ اند ام بیش از خود اینستاگرام در این پلتفرم منشن شده اند و یوتیوب رتبه دهم 

منشن ها را در اینستاگرام دارد.

 

نتفلیکس پرطرفدارترین برند تیک تاک در 2021 بود
تیک تاک هم در 2021 شاهد روند جالب تعامل میان  برندها بود. شرکت نتفلیکس 

که استریمر ویدیو است، پرطرفدارترین برند در پلتفرم ویدیوی کوتاه تیک تاک بود. 

در نتیجه، اگر مردم مشغول تماشای ویدیو در نتفلیکس نبودند، درباره استریم های 
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خود در تیک تاک صحبت می کردند. دیزنی و شبکه خبری سی بی سی هم جزء 10 

برند برتر تیک تاک بودند. پس، چه کسی می تواند بگوید جوانان امروزی عالقه ای 

به تماشای اخبار ندارند؟

 

Steam پرطرفدارترین برند در یوتیوب است
)استیم،  بازی  به  مربوط  معموال  زیاد  منشن  با  یوتیوب  کانال های  پربازدید ترین 

پلی استیشن، مایکروسافت و رابلوکس( یا خرید )علی اکسپرس، فلیپ کارت، شاین 

به  مستقیم  استیم  به  متصل  کانال  هزار   10 اکثر  که  حالی  در  هستند.  اتسی(  و 

پلتفرم استیم مرتبط نیستند، اما بازی هایی را ارائه می دهند که می توانید آن ها 

از فروشگاه استیم خریداری کنید. کانال های اختصاص یافته به پلی استیشن و  را 

مایکروسافت نیز همین ویژگی را دارند.

 

ارزش تجارت اجتماعی یا فروش از طریق رسانه های اجتماعی در سال جدید 
حدود 958 میلیارد دالر برآورد شده است

فروش جهانی از طریق رسانه های اجتماعی در سال 2020 حدود 560 میلیارد دالر 

افزایش بوده است. حاال  از آن زمان تاکنون به شدت در حال  تخمین زده شد و 

بسیاری از مردم ترجیح می دهند در خانه و با استفاده از تلفن هایشان خرید کنند. 

در نتیجه، تخمین زده می شود که ارزش فروش اجتماعی در سال جدید به 958 

میلیارد دالر و تا سال 2026 به 2.9 تریلیارد دالر برسد. تجارت اجتماعی به ویژه در 

چین رونق گرفته و تقریبا یک نفر از هر دو کاربر اینترنت در سال 2021 از شبکه های 

اکتبر 2021، دو استریمر چینی به  اجتماعی خرید کرده است. تنها در یک روز در 

نام های لی جیاچی و ویا، معادل 3 میلیارد دالر کاال فروختند که سه برابر میانگین 

فروش روزانه آمازون است.

با این حال، دنیای غرب مزایای تجارت اجتماعی را چندان جدی نگرفته است. در 

سال 2021، 51.2 میلیارد دالر فروش تجارت اجتماعی در ایاالت متحده ثبت شده که 

نشان از سهم حدود 7 درصدی این کشور در بازار جهانی دارد. با این حال، انتظار 
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می رود در چند سال آینده شاهد افزایش فروش از طریق رسانه های اجتماعی در 

غرب باشیم.

 

اقتصاد تولیدکنندگان محتوا حدود 104 میلیارد دالر برآورد شده است
است.  داشته  رشد چشمگیری  در چند سال گذشته  تولید کنندگان محتوا  اقتصاد 

اکنون بیش از 50 میلیون نفر در سراسر جهان خود را تولید کننده محتوا می دانند و 

اندازه این بازار به بیش از 104 میلیارد دالر رسیده است. در سال گذشته تولیدکنندگان 

محتوا در برنامه های زیر سرمایه گذاری  های کالنی انجام داده  اند:

• Cameo )برنامه تولید ویدیو(

• Substack )پلتفرم خبرنامه(

• VSCO )برنامه ویرایش عکس(

• Splice )پلتفرم ویرایش صدا(

 

تاییدیه های  سایر  و  نظرات جعلی  انتشار  درباره  به صدها کسب و کار   FTC
گمراه کننده هشدار داده است

FTC به بررسی دقیق فعالیت های آنالین کسب وکارها می پردازد و فقط در اکتبر 

2021 بیش از 700  اخطاریه برای شرکت های بزرگ، تبلیغ کنندگان برتر، خرده فروشان 

پیشرو، شرکت های معروف محصوالت مصرفی و آژانس های تبلیغاتی بزرگ ارسال 

کرده است. ازجمله برای ادوب، آمازون، اپل، بارنز اند نوبل، فیس بوک، خودروسازی 

ارسال  با  اف تی. سی  مایکروسافت.  و  مک دونالد  گوگل،  الکتریک،  جنرال  فورد، 

اخطاریه به شرکت ها هشدار می دهد که در صورت استفاده از تاییدیه ها برخالف 

قوانین این آژانس، باید جریمه های سنگینی بپردازند.

 

افزایش قابل توجه محتوا در سال های اخیر
84 درصد شرکت ها میزان محتوای تولیدی خود را افزایش داده اند. واضح است 

آنالین پی  برای محتوای  تقاضای سیری ناپذیر  به  از شرکت ها  اکنون بسیاری  که 
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برده اند و بر این اساس بازاریابی محتوای خود را هر سال افزایش داده اند. با توجه 

به رشد اینفلوئنسر مارکتینگ در چند سال گذشته، بیشتر این افزایش محتوا باید 

توسط اینفلوئنسرهای برندها ایجاد و ارائه شود. واضح است که محتوای جدید 

باید به طور مداوم تبلیغ شود و در شبکه های اجتماعی نسبتا جدید مثل تیک تاک 

هم به اشتراک گذاشته  شود. اکثر شرکت ها بودجه مستقلی برای بازاریابی محتوا 

دارند که هر سال افزایش می یابد.

 

اکثر شرکت ها معتقدند که اینفلوئنسر مارکتینگ بسیار موثر است
90 درصد شرکت ها معتقدند اینفلوئنسر مارکتینگ شکل موثری از بازاریابی است. 

از نتایج راضی بوده  را امتحان می کنند  بازاریابی  اغلب شرکت هایی که این نوع 

و مایل به ادامه آن هستند. شاید داستان های ترسناک و عجیبی در این باره در 

رسانه ها بخوانید، اما این موارد استثنا هستند. اکثر مشارکت ها با اینفلوئنسرها 

نتیجه می دهد و یک موقعیت برد-برد برای دو طرف است. 77 درصد شرکت ها 

گفته اند که بودجه ای را به اینفلوئنسر مارکتینگ اختصاص خواهند داد.

68 درصد شرکت ها هم قصد دارند بودجه بازاریابی اینفلوئنسری خود را امسال 

افزایش دهند. در کل، این شواهد نشان می دهد که اینفلوئنسر مارکتینگ موفق 

اینفلوئنسر  شدید  رشد  سال  چند  از  پس  نیست.  گذرا  مد  یک  و  می ماند  باقی 

شاخص  »روش  به  بازاریابی  بودجه های  که  می شد  پیش بینی  شاید  مارکتینگ، 

بعدی« اختصاص یابد، اما این اتفاق نیفتاده است. برندها و بازاریابان اثربخشی 

اینفلوئنسر مارکتینگ را شناخته اند و دنبال روش جدیدی نیستند. دو سوم شرکت ها 

قصد دارند بین 10 تا 30 درصد بودجه بازاریابی خود را صرف این روش کنند.

 

اینفلوئنسر مارکتینگ فقط بخشی از بسته بازاریابی است
بیشتر کسب وکارها بودجه بازاریابی خود را به طیف وسیعی از رسانه ها اختصاص 

می دهند تا به بیشترین تعداد مخاطب دسترسی پیدا کنند. با این حال، 77 درصد 

شرکت ها قصد دارند این نوع بازاریابی را هم در روش های متنوع خود لحاظ کنند. 
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اگرچه اکثر برندها کمتر از 50 هزار دالر برای اینفلوئنسر مارکتینگ هزینه می کنند، 

اما تقریبا 4 درصد آن ها بیش از 500 هزار دالر خرج می کنند. واضح است مبلغی 

که یک شرکت برای اینفلوئنسر مارکتینگ خرج می کند، به کل بودجه بازاریابی آن 

بستگی دارد. برندهایی که ترجیح می دهند با مگااینفلوئنسرها و افراد مشهور کار 

کنند، بیشتر از برندهایی هزینه می کنند که از کمک اینفلوئنسرهای کوچک استفاده 

می کنند.

 

شرکت ها به همکاری با اینفلوئنسرهایی که از قبل می شناسند ارزش می دهند
ما از شرکت های مختلف پرسیدیم که آیا در کمپین های مختلف با اینفلوئنسرهای 

یا خیر. 57 درصد پاسخ مثبت دادند و 43 درصد هم  کار کرده اند  قدیمی خود 

گفتند که از اینفلوئنسرهای مختلف و جدید کمک گرفته  اند. واضح است که برندها 

ترجیح می دهند در اجرای هر کمپین از اینفلوئنسرهای فعلی کمک بگیرند، نه اینکه 

کل فرایند انتخاب اینفلوئنسر را دوباره تکرار کنند. البته، بعضی شرکت ها بسته به 

ماهیت هر کمپین، محصوالتی که می خواهند تبلیغ کنند و بازار هدفشان، طیف 

وسیعی از اینفلوئنسرها دارند. 54 درصد شرکت هایی که با اینفلوئنسرها کار می کنند، 

در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می کنند و فروشگاه آنالین دارند و بیش از یک 

سوم سایت های تجارت الکترونیک از فناوری شاپیفای استفاده می کنند. شاپیفای 

سریعترین فروشگاه ساز آنالین است و در سال 2021، 3.2 وب سایت ها با آن ساخته 

شده است. در نتیجه بیشترین سهم را در بازار ساخت فروشگاه های اینترنتی دارد.

 

آن ها  به  رایگان  محصول  ارائه  با  را  اینفلوئنسرها  دستمزد  برندها  اغلب 
می پردازند

که  بود  کسانی  از  بیشتر  می دادند  رایگان  محصول  که  شرکت  هایی  تعداد  قبال 

از شرکت ها در  امسال بسیاری  اما  پرداخت می کردند،  نقد  اینفلوئنسرها پول  به 

کنار محصوالت رایگان، به اینفلوئنسرها پول نقد پرداخت کرده اند یا برای خرید 

محصوالت به آن ها تخفیف داده اند. معموال شرکت های بزرگ با بودجه های بازاریابی 
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تازه کار  و  کوچک  اینفلوئنسرهای  و  می کنند  پرداخت  پول  اینفلوئنسرها  به  کالن 

پرداخت ها  از  نیمی  تقریبا  می دهند.  رضایت  رایگان  محصوالت  دریافت  به  هم 

از هر  با نرخ ثابت انجام می شود و بعضی برندها هم درصدی  اینفلوئنسرها  به 

راه برای  اینفلوئنسرها می دهند. پی پال هنوز هم محبوب ترین  را به  فروش خود 

پرداخت  مثل  دیگری  روش های  اگرچه  است،  اینفلوئنسرها  دستمزد  پرداخت 

دستی، حواله های پولی، حواله های بانکی و حتی انتقال پول از طریق ایمیل هم 

اینفلوئنسر بستگی  رایج هستند. در واقع، روش  پرداخت تا حد زیادی به مکان 

دارد. اگر آن ها در کشوری غیر از محل کار شما مستقر هستند، استفاده از پی پال یا 

ترانسفروایز بسیار راحت تر است.

بیش از 70 درصد برندها فروش خود را با کمک کمپین های اینفلوئنسرها انجام 

مارکتینگ  اینفلوئنسر  از  حاضر  حال  در  اکثر شرکت ها  که  است  واضح  می دهند. 

برای افزایش فروش استفاده می کنند. روش های اینفلوئنسرها عبارتند از ارائه لینک 

اینفلوئنسر  از  برندها   . ایمیل شرکت و…  آدرس  ارائه  کوپن تخفیف،  ارائه  خرید، 

جای  به  کمپین ها  از  بسیاری  می کنند.  استفاده  مختلفی  اهداف  برای  مارکتینگ 

تشویق مردم به خرید، برای شناساندن برند طراحی می شوند. گاهی اینفلوئنسر 

را  بیاورد و شاید بتواند این کار  برند  مارکتینگ می تواند مشتریان جدیدی برای 

عقیده  شرکت ها  اغلب  دهد.  انجام  کمپین  راه اندازی  هزینه  از  کمتر  هزینه ای  با 

دارند که اینفلوئنسر مارکتینگ نسبت به سایر روش های بازاریابی مشتریان بهتر و 

باکیفیت تری را جذب می کند و خیلی از شرکت ها حتی نرخ بازگشت سرمایه خود 

را براین اساس ارزیابی می کنند.

 

تبدیل  و  فروش  مارکتینگ،  اینفلوئنسر  موفقیت  ارزیابی  معیار  رایج ترین 
بازدید کننده به خریدار است. بسیاری از شرکت ها هم ارزش خود در رسانه ها 

را معیار خوبی برای تخمین بازگشت سرمایه می دانند
نرخ  تخمین  برای  خوبی  معیار  رسانه ها  در  کسب شده  ارزش  اخیر،  سال های  در 

بازگشت سرمایه کمپین های اینفلونسری بوده است. این معیار ارزش دریافتی مردم 
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از برند شما را بر اساس محتوایی که اینفلوئنسر درباره شما منتشر کرده محاسبه 

می کند، اما استفاده از این معیار و توضیح دادن آن برای مدیران سخت است. 82 

درصد شرکت ها هزینه های اینفلوئنسر مارکتینگ خود را از بودجه بخش بازاریابی 

بر می دارند و سایرین این هزینه را از بودجه روابط عمومی برداشت می کنند. هدف 

گروه دوم بیشتر شناساندن برند است تا فروش محصوالت و خدمات.

 

اجرا  شرکت  درون  افراد  توسط  مارکتینگ  اینفلوئنسر  کمپین های  درصد   71
می شوند

با توجه به این که در حال حاضر افراد بیشتری از خانه کار می کنند، واضح است 

که شرکت های بیشتری تصمیم گرفته اند اینفلوئنسر مارکتینگ را برون سپاری کنند. 

را  اینفلوئنسری خود  کمپین های  که  می کنند  ادعا  درصد شرکت ها   71 نتیجه،  در 

خودشان اجرا می کنند و 29 درصد دیگر برای اینفلوئنسر مارکتینگ از آژانس های 

متخصص کمک می گیرند. در گذشته، شرکت ها اینفلوئنسر مارکتینگ را چالش برانگیز 

می دانستند، زیرا ابزار تسهیل کننده این فرایند را در اختیار نداشتند، اما حاال خودشان 

یا آژانس های مرتبط از این ابزار استفاده می  کنند. بعضی برندها ترجیح می دهند 

آژانس ها  زیرا  آژانس ها کمک بگیرند،  از  اینفلوئنسرهای کوچک  با  برای همکاری 

برای  بزرگ تر  دارند. همچنین، شرکت های  اینفلوئنسرها  با  کار  در  بیشتری  تجربه 

انواع بازاریابی های خود از جمله اینفلوئنسر مارکتینگ از آژانس ها کمک می گیرند.

 

از اینفلوئنسر مارکتینگ استفاده می کنند در  تقریبا چهار پنجم برندهایی که 
اینستاگرام فعال هستند

اینستاگرام همچنان شبکه محبوبی برای کمپین های اینفلوئنسر مارکتینگ است. 

آن  از  استفاده  امسال  گذشته،  سال  در  اینستاگرام  از  استفاده  کاهش  از  پس 

دوباره افزایش یافته است. شناساندن برند و فروش دو هدف اصلی کمپین های 

اینفلوئنسری اینستاگرام هستند.
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کالهبرداری اینفلوئنسرها هنوز هم برای شرکت ها نگران کننده است
هر چند وقت یک بار، رسانه ها از تقلب اینفلوئنسرها خبر می دهند. خوشبختانه ابزار 

زیادی برای شناسایی کالهبرداران و کاهش اثرات کالهبرداری اینفلوئنسری وجود 

دارد و امیدواریم این ماجراها به زودی پایان یابد. گزارش ها هم درباره این نوع 

کالهبرداری کاهش یافته است. بسیاری از شرکت ها یافتن اینفلوئنسرهای مناسب 

و کار با آن ها به عنوان واسطه را سخت می دانند. یکی از نگرانی  های شرکت ها در 

سال های اخیر این بوده که اینفلوئنسرها طوری عمل می کنند که برای وجهه برند 

مناسب نباشد و تیک تاک، یوتیوب و سایر پلتفرم ها تدابیر زیادی در این باره اجرا 

کرده اند.

که  است  اینفلوئنسرهایی  از  استفاده  موفق،  اینفلوئنسری  کمپین  یک  اساس 

طرفدارانشان شبیه مشتریان دلخواه شما باشند و ارزش های آن ها با ارزش هایتان 

مطابقت داشته باشد. نیمی از شرکت ها فکر می کنند که حفظ وجهه و امنیت برند 

معتقدند  برندها  اکثر  و  است  دشوار  اینفلوئنسرها  توسط  کمپین  برگزاری  هنگام 

تا  گرفته  اینفلوئنسر  انتخاب  از  چیز  تقریبا همه  یعنی  اینفلوئنسری،  بازاریابی  که 

پرداخت به او را می توان خودکار کرد، اما سایرین برای ارتباط شخصی ارزش قائل 

هستند و با این نظر مخالفند.

 

مخاطبان  با  آ ن ها  ارتباط  نوع  اینفلوئنسرها،  انتخاب  هنگام  نکته  مهم ترین 
است

هنگام انتخاب یک اینفلوئنسر خاص، ارتباط او با مخاطب مهم ترین عاملی است 

که باید به آن توجه کنید. اینفلوئنسری که نمی تواند روی مخاطبان اثر بگذارد یا 

مخاطبان بی تناسب با برند را هدف قرار می دهد، هیچ ارزشی ندارد. پس از یافتن 

مخاطب مناسب، تولید و توزیع محتوا هم دو وظیفه مهم دیگر اینفلوئنسرها است. 

برندها ترجیح می دهند روابط بلندمدتی با اینفلوئنسرها برقرار کنند، اما همچنان 

کمپین های بازاریابی کوتاه مدت اینفلوئنسرها را ترجیح می دهند و دوست دارند 

و سازماندهی می کنند.  برنامه ریزی  را  دیگری  کمپین  کمپین،  اجرای یک  از  پس 
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برندها اعتقاد دارند اینفلوئنسرهایی که در کمپین های قبلی برای آن ها کار کرده اند، 

صداقت بیشتری دارند و 72 درصد روابط در اینفلوئنسر مارکتینگ بر اساس همین 

کمپین ها است. پس برندها می توانند قبل از ایجاد روابط بلندمدت با اینفلوئنسرها 

کمپین های مختلفی را با کمک آن ها اجرا کنند و به بازار آن صنعت وارد شوند و 

سپس اینفلوئنسرهای محبوب خود را برای بلندمدت انتخاب کنند.

گسترش  که  می دانند  بازاریابی  در  روشی  را  مارکتینگ  اینفلوئنسر  شرکت ها  اکثر 

با  است  کافی  کنید،  ایجاد  گسترده تری  کمپین  می خواهید  اگر  است.  آن  آسان 

با برند شما  اینفلوئنسرهای بیشتری همکاری کنید، به ویژه آن هایی که متناسب 

هستند و فالوئرهای بیشتری دارند. با این که شاید اینفلوئنسر مارکتینگ به خاطر 

وقت گیر بودن شناسایی اینفلوئنسرها چالش برانگیز باشد، اما در حال حاضر تقریبا 

18900 شرکت خدمات مربوط به اینفلوئنسر مارکتینگ ارائه می دهند که کسب و کارها 

می توانند برای گسترش تالش های خود در این حوزه از آن ها کمک بگیرند. خیلی 

از این شرکت ها در سطح جهانی فعالیت می کنند و مشتریانشان را از همه جای 

دنیا می پذیرند.

 

نرخ تعامل یا کلیک ها همچنان مهم ترین معیار ارزیابی اینفلوئنسرها است
برندها اینفلوئنسرهای خود را بر اساس تعداد کلیک ها و در مراحل بعد بر اساس 

»نوع محتوا« و »تعداد بازدید/دسترسی« و »میزان فروش« ارزیابی می کنند. مهم ترین 

نکته این است که آن اینفلوئنسر در حوزه شما فعالیت کند. مثال یک برند خودرو 

معموال با یک اینفلوئنسر زیبایی که حتی فالوئرهای میلیونی دارد همکاری نمی  کند.

حدود سه چهارم برندها با کمتر از 50 اینفلوئنسر کار می کنند. با این حال، بعضی 

برندها بازاریابی اینفلوئنسری را در مقیاس بزرگ ترجیح می دهند و حتی با 100 

تا 1000 اینفلوئنسر کار می کنند. اکنون کمپین های فصلی محبوب ترین هستند، اما 

فقط  بعضی شرکت ها هم  رایج هستند.  اندازه  به همان  ماهانه هم  کمپین های 

کردن  پیدا  سرمایه،  بازگشت  نرخ  می اندازند.  راه  کمپین  محصول  معرفی  هنگام 

اینفلوئنسر مناسب، تعیین مهلت اجرای کمپین، محدودیت پهنای باند اینترنت و 
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روش پرداخت به اینفلوئنسرها از دیگر مشکالتی است که شرکت ها با آن مواجه 

هستند.

امیدواریم نکات این مقاله را در برنامه بازاریابی اینفلوئنسری خود لحاظ کنید و 

بهترین نتیجه را بگیرید.
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