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5 راه افزایش تعامل در رسانه های اجتماعی
نویسنده: digitalagencynetwork.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

تعامل یکی از مهم ترین معیارها برای ارزیابی روش بازاریابی شرکت در رسانه های 

است.  داشته  بر مخاطب  اثری  به شما می گوید محتوایتان چه  و  است  اجتماعی 

همچنین به کمک آن می توانید مخاطبان جدیدی را به صفحه خود بکشانید.

تعامل شامل انواع الیک، کامنت، اشتراک گذاری یا واکنشی است که افراد به محتوای 

مناسبی  معیار چندان  کامنت ها  و  در حالی که شاید الیک ها  نشان می دهند.  شما 

افراد  به  را  شما  محتوای  که  کنند  قانع  را  الگوریتم  می توانند  همچنان  اما  نباشند، 

بیشتری نشان دهد.

اگر می خواهید مخاطبان خود را افزایش دهید یا برندتان را بیشتر به آن ها بشناسانید، 

باید میزان تعامل خود با مخاطب را در هر رسانه بررسی کنید. مردم اغلب در دام 
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فالو کردن  به  از آن جمله می توان  بیهوده تعاملی گرفتار می شوند که  روش های 

یا نظر دادن و الیک کردن تصادفی  فالوبک دادن آن ها  انتظار  و  افراد  تصادفی 

نهایت  در  که  می خرند  فالوئر  افراد  بعضی  حتی  کرد.  اشاره  مختلف  پست های 

نتیجه معکوس دارد و به تعامل آن ها آسیب می زند. این کار باعث اتالف وقت و 

تعامل محدود، زودگذر و بی کیفیت می شود. در ادامه به 5 روش افزایش تعامل در 

رسانه های اجتماعی اشاره می کنیم.

1. فقط دنبال فروش نباشید
یکی از اشتباهاتی که اغلب مردم در رسانه های اجتماعی مرتکب می شوند، تمرکز 

بیش از حد بر فروش خدمات یا محصوالت است. با این که مخاطبان باید بدانند 

چه کاری می توانید برایشان انجام دهید، اما دوست ندارند مورد هجوم تبلیغات 

مختلف قرار بگیرند. باید بین تبلیغ کسب وکار و ارائه ارزش به فالوئرها تعادل برقرار 

کنید. بعضی متخصصان توصیه می کنند که از قانون 20/80 پیروی کنید، یعنی 80 

یا  باشد و 20 درصد محتوا محصول  ارزش  ارائه  راستای  در  درصد محتوای شما 

خدمتتان را تبلیغ کند.

مواردی که ارزشمند تلقی می شوند تا حد زیادی به تفکر مخاطبان بستگی دارد، 

محتوای  و  داشته  خوبی  عملکرد  گذشته  در  محتوا  نوع  کدام  ببینید  باید  پس 

آینده را بر اساس آن تولید کنید. همچنین همیشه می توانید از مخاطبان بپرسید 

دوست دارند چه محتوایی را بیشتر ببینند. یادتان باشد که محتوای ارزشمند باید 

سرگرم کننده، آموزشی یا انگیزشی باشد.

رسانه  اجتماعی GoPro روش خوبی برای سرگرم کردن و ارائه ارزش به مخاطبان 

خود پیدا کرده که منجر به تعامل فوق العاده شده است. GoPro شرکتی است که 

دوربین هایش  همه  و  می سازد  ماجراجویی  سفرهای  برای  مقاومی  دوربین های 

ضد آب هستند. آن ها بر تولید ویدیوهای عجیب و متفاوت تمرکز کرده اند و مردم 
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آموزشی  آن ها هم  لذت می برند. پست های  فید خود  در  ویدیوها  این  دیدن  از 

است و در کپشن توضیحاتی درباره روش فیلم برداری این ویدیوها ارائه می دهند. 

آن  ها با این کار چیزی فراتر از تبلیغات به مخاطبان ارائه می دهند و مخاطبان از 

تعامل با آن ها لذت می برند.

2. روندها را دنبال کنید
پیروی از روندها راهی عالی برای شناساندن برندتان به افراد جدید در رسانه های 

اجتماعی است. وقتی محتوای خود را با موسیقی، هشتگ یا میم پرطرفدار پست 

همچنین  می گذارند.  اشتراک  به  را  آن  جدید  مخاطبان  زیاد  به احتمال  می کنید، 

احتمال نمایش آن در صفحات مربوط به آن نوع محتوا بیشتر می شود و مخاطبان 

خاص خودش را دارد.

نمی شود  خالصه  خنده دار  عکس های  یا  تیک تاک  ویدیوهای  در  روندها  این 

در  داغ  گفتگوهای  یا  جهان  رویدادهای  و  اخبار  جمله  از  چیزی  هر  می تواند  و 

رسانه های اجتماعی را هم در بر بگیرد. پست کردن محتوای مرتبط با آنچه مردم 

در زندگی واقعی تجربه می کنند، می تواند احساسات آن ها را برانگیزد و منجر به 

تعامل بیشتر شود.

بااین حال، برای پیروی از روندها حتما باید خالق باشید. مردم دوست ندارند مطلبی 

را بارهاوبارها ببینند. باید این روند را شخصی سازی کنید و آن را به صنعتتان ربط 

دهید تا محتوایی تولید شود که ارزش اشتراک گذاری و بحث و گفتگو داشته باشد. 

ایجاد این نوع بحث و گفتگو باعث افزایش تعامل می شود.

یکی از روندهایی که به این زودی ها از بین نمی رود، محتوای ویدیویی کوتاه است. 

در واقع، میانگین نرخ تعامل برای ویدیوهای کوتاه 53.9 درصد است. این روند که 

از تیک تاک شروع شد، حاال در حال گسترش است و اینستاگرام به همین منظور 
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ویدیو  برای طراحی شکل  های جدید  پلتفرم ها هم  سایر  و  کرد  معرفی  را  ریلزها 

تالش می کنند.

3. افراد پشت صحنه برندتان را نشان دهید
با این که نفوذ کردن به الگوریتم ها سخت است، اما از یک موضوع اطمینان داریم 

و می دانیم رسانه های اجتماعی تعامالت اجتماعی را تقویت می کنند. وقتی مردم 

با آن  ارتباط راحت تری  ببینند،  را  مدیر اصلی و شخص پشت صحنه یک شرکت 

برقرار می کنند. ایجاد رابطه با مردم برای تشویق تعامل ضروری است.

یکی از راه های آسان برای انجام این کار نشان دادن چهره ها در ویدیوها، فیدها 

محصوالت  عکس  های  و  حرفه ای  گرافیکی  تصاویر  نمایش  است.  استوری ها  و 

نمی تواند آن ارتباط انسانی مطلوب را بین شما و مخاطبان برقرار کند. مطالعه ای 

نشان داد که 86 درصد مردم تعامل با یک برند معتبر اصیل را به برندی که دور از 

دسترس مشتریان است ترجیح می دهند. هنگام برنامه ریزی برای پست گذاشتن 

در رسانه های اجتماعی از نشان دادن اشتباهات و اصالت خود نترسید.

Dude Wipes یک برند بسیار معتبر است که دستمال مرطوب برای استفاده در 

خانه و بیرون می فروشد. با این که این شرکت در صفحات اجتماعی خود درباره 

موضوعات ناخوشایند صحبت می کند، اما چون این مطالب را به همه ربط می دهد 

است.  آن ها  جذاب  مخاطبانش  برای  می کند،  استفاده  شوخی  و  طنز  بیان  از  و 

همچنین هوشمندانه از محتوای تولیدشده توسط طرفداران در صفحه خود استفاده 

می کنند و چهره ها و روابط بیشتری را وارد بازی می کنند. الزم نیست شما همین 

نوع مخاطبان را هدف قرار دهید، اما ایده گرفتن از این برند برای ایجاد ارتباط 

اصیل و واقعی راهی عالی برای افزایش تعامل با مخاطبان است.
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4. در زمان های بهینه پست بگذارید
به  برای پست کردن محتوا دارد. همه چیز  بهینه متفاوتی  هر شرکتی زمان های 

مخاطبان هدف و ساعات فعالیت آن ها در رسانه های اجتماعی بستگی دارد. مثال، 

کارمندی که از 9 صبح تا 5 بعدازظهر کار می کند، به احتمال زیاد در وقت استراحت 

ناهار یا پس از بازگشت به خانه به صفحات خود در رسانه های اجتماعی سر می زند. 

همچنین باید به روزهای بهینه برای پست گذاشتن هم فکر کنید. بعضی برندها 

بهترین نتایج را در تعطیالت آخر هفته می گیرند و بعضی هم پست گذاشتن در 

روزهای کاری هفته را ترجیح می دهند.

با این که مدت ها است پست ها به ترتیب زمانی در فید مخاطبان نمایش داده 

نمی شود، اما الگوریتم ها هنوز هم هنگام رتبه بندی پست ها زمان پست شدن آن 

این  به  زمانی که مخاطبان فعال نیستند  را در نظر می گیرند. پست گذاشتن در 

معنی است که محتوای شما در باالی فید آن ها قرار نمی گیرد و به احتمال زیاد آن 

را نمی بینند و با آن تعامل برقرار نمی کنند. پس باید یک مخاطب هدف و یک 

بر آن اساس پست  و  کنید  تعریف  برای خریدار محصوالتتان  نمادین  شخصیت 

بگذارید.

پست  چهارشنبه  بعدازظهر  است  بهتر  رستوران  صنعت  در  کسب وکار  یک  مثال، 

بگذارد، زیرا اغلب مردم برنامه  شام آخر هفته خود را در این زمان تنظیم می کنند. 

زیرا  نیست،  مناسب  اصال  بی توبی  فروش  متخصص  برای شرکت  استراتژی  این 

مخاطبان این نوع کسب وکار آخر هفته ها کار نمی کنند. وقتی شنبه از راه می رسد، 

آن ها پستی که چهارشنبه دیده اند را فراموش کرده اند یا اصال آن پست را ندیده اند.

زمان  اجتماعی، می توانید  رسانه های  در  آمار تحلیلی مخاطبان خود  با مشاهده 

بهینه برای پست گذاشتن را پیدا کنید. این آمار به شما می گوید فالوئرهایتان چه 

زمانی بیشترین فعالیت را دارند و بنابراین چه زمانی باید پست بگذارید. با این که 
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دارد،  گذاشتن  پست  برای  بهینه  زمان  یک  مخاطبانش  اساس  بر  صفحه ای  هر 

مطالعات مختلفی درباره زمان مناسب پست گذاشتن انجام شده است. همچنین 

باید با آزمون وخطا زمان مناسب برای پست گذاشتن خود را پیدا کنید.

5. با مخاطبانتان ارتباط برقرار کنید
در نهایت، اگر می خواهید مخاطبان با محتوای شما ارتباط برقرار کنند، اول باید 

خودتان با آن ها ارتباط برقرار کنید. هنگام برقراری این رابطه باید اصیل و واقعی 

و تشویق  را بشناسند  احتمالی کمک می کند که شما  با مخاطبان  تعامل  باشید. 

می شوند که با شما تعامل کنند. اینستاگرام و فیس بوک استیکرهایی برای استوری ها 

و  نظرسنجی ها  اسالیدرها،  عالی هستند.  تعامل  ایجاد  برای  که  کرده اند  طراحی 

سواالت را می توان طوری پرسید که فورا مخاطب را درگیر کند و پاسخ دادن به 

آن ها راحت باشد. استفاده از این استیکرها و پرسیدن سوال باعث تشویق گفتگو 

میان برند و مخاطبان می شود. وقتی مردم به شما پاسخ می دهند، واقعا با آن ها 

تعامل می کنید.

یک  کپشن ها  انتهای  در  که  است  این  مخاطبان  با  تعامل  راه های  از  دیگر  یکی 

از آن ها  انتظاری  به مخاطبان بگوید چه  قرار دهید که مستقیم  اقدام  به  دعوت 

دارید. گفتن جمالتی مانند »این پست را برای شخصی بفرست که دوست داری 

بنویس«  را در کامنت ها  یا »طعم بستنی موردعالقه ات  بروی«  به تعطیالت  او  با 

دستورالعمل های واضحی برای تعامل با شما به مخاطبان می دهد.

6. اهمیت تعامل را جدی بگیرید
با این که نرخ  تعامل شما با مشتریان یک شبه افزایش نمی یابد، اما می توان آن  را 

آهسته و پیوسته بهبود بخشید. استفاده از این روش ها برای رشد کسب وکارتان 

در رسانه های اجتماعی عالی است و می توان آن ها را بی درنگ اجرا کرد، اما باید 

تولید  باشد  یادتان  نگیرد.  را  وقتتان  حد  از  بیش  تعامل  این  که  باشید  مراقب 
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محتوای باکیفیت مهم تر از ساعت ها وقت گذاشتن وسواس گونه برای ایجاد تعامل 

است.
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