برندســازی در اینســتاگرام

نویســنده :علی اکبر فرج

ابزارهــای بازاریابــی روزبـهروز در حــال پیشــرفتو پیچیدهتــر شــدن هســتند.
در نتیجــه ،بــرای کســبو کارمــان بایــد بــه دنبــال راه کارهــای کمهزینــه و
نتیجهبخــش باشــیم .از ســویی هــم بــا ورود شــبکههای اجتماعــی ،دنیایــی
ک و بــزرگ فراهــم شــده اســت .ایــن
ب و کارهــای کوچــ 
تــازه بــرای کســ 
دنیــای جدیــد در پــی اســتقبال بیســابقه مــردم بــه یکــی از ســریعترین
روشهــای ارتباطــی بــا مشــتریان تبدیــل شــدهاند!
در ادامــه ،بــه شــما نشــان میدهــم کــه چگونــه در اینســتاگرام برندســازی
کنیــد ،اعتمــاد و محبوبیــت کســب کنیــد و بــه دنیــای فــروش مســتقیم یــا
غیرمســتقیم وارد شــود .کافــی اســت کــه ایــن شــش راهــکار را بـهکار گیریــد.
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 -1پشت صحنه
در پشــت صحنــه کســب و کار شــما ،مــواردی وجــود دارد کــه تاکنــون آنهــا
را بــه صــورت رســمی اعــام نکــرده ایــد.از ایــن مــوارد فیلــم و عکــس تهیــه
کنیــد:
بــرای مثــال ،از افــراد بخــش پشــتیبانی شــرکت خــود چندیــن عکــس تهیــه
کنیــد .بــا ایــن اقــدام ،نشــان میدهیــد کــه در صــورت تمــاس مشــتریان،
چــه افــرادی پاســخگوی آنــان هســتند .کارمنــدان بخشــهای مختلف شــرکت
نیــز گزینــه مناســبی بــرای ایــن کار هســتند .بــا ایــن اقــدام ،نشــان خواهیــد
داد کــه چــه افــراد باعالقــه ای در کنــار شــما مشــغول بــه کارنــد؛ همچنیــن
مــی توانیــد خــط تولیدتــان را بــه نمایــش بگذاریــد و نشــان دهیــد کــه در
پشــت صحنــه اینســتاگرام ،شــرکتی معتبــر وجــود دارد کــه خدماتــش را
دلســوزانه عرضــه میکنــد.
 -2عکس از مشتریان
شــاید زمینــه کاری شــما بــه گونــه ای اســت کــه همیشــه ،بــه صــورت
حضــوری ،بــا مشــتریانتان در ارتبــاط هســتید؛ بنابرایــن در هنــگام حضــور
آنــان مــی توانیــد بــه راحتــی از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و چنیدیــن
عکــس تهیــه کنیــد .ایــن راهــکار بــه مخاطبانتــان نشــان مــی دهــد کــه
ِطیــف خریــداران شــما گســترده اســت؛ حتــی اگــر بــه صــورت مســتقیم و
حضــوری بــا مشــتریان خــود در ارتبــاط نیســتید ،از فرصتهــای نمایشــگاهی
اســتفاده کنیــد؛ زیــرا در ایــن مکانهــا ،بــه طــور معمــول ،در بــازه هــای زمانــی
مختلــف ،بــا بازدیدکننــدگان در ارتبــاط خواهیــد بــود .بــا ایــن اقــدام نشــان
میدهیــد کــه اســتقبال مــردم از غرفــه شــما بینظیــر اســت .البتــه بیــان ایــن
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مســائل لزومــی نــدارد و اگــر عکســی از جمعیــت افــراد بازدیدکننــده در غرفــه
تهیــه میکنیــد ،خــود بیانگــر ایــن موضــوع خواهــد بــود .ایــن موضــوع
خواهــد بــود.
 -3مسئول روابط عمومی
هــر برنــد نیازمنــد فــردی اســت تــا معــرف و ســخنگوی آن باشــد؛ بــرای مثال،
مایکروســافت از موســس خــود یعنــی «بیــل گیتــس» بــرای ایــن ِســمت
اســتفاده میکنــد .در ایــران نیــز ،فــرش عظیــم زاده ،آیــس پــک و پــدر خــوب
از همیــن راهــکار اســتفاده مــی کننــد و موسســان آنهــا ســخنگویان برنــد
خــود هســتند .البتــه در برخــی مــوارد نیــز اینگونــه نیســت؛ یعنــی ،مدیــر یــا
موسســان تمایلــی بــرای اینــکار ندارنــد یــا در دســترس نیســتند؛ بنابرایــن از
راهکارهــای دیگــری اســتفاده مــی شــود.
بــرای برندســازی در اینســتاگرام مــی توانیــد از تصاویــر ایــن فــرد در جلســات
ـاری شــرکت اســتفاده کنیــد یــا تصاویــری را بــه کار گیریــد کــه نشــان
تجـ ِ
دهنــده فعالیتهــای روزانــه او باشــند .گاه میتــوان ُشــرکای تجاری را نشــان داد
کــه بــا ایــن فــرد تعامــات خوبــی داشــته انــد و بــا رفتــار خــود مهــر تاییــدی
بــر تواناییهایــش مــی زننــد .در واقــع ،ایــن امــر بــه معنــای تاییدکــردن برنــد
شــما خواهــد بــود.
 -4آشکار کردن پنهان ها
بــه مخاطبــان دلیلــی بدهیــد تــا ابــراز وجــود کننــد؛ بــرای مثــال ،مســابقه ای
طراحــی کنیــد و از مــردم بخواهیــد کــه تصاویــر یــا فیلمهایــی را بــرای شــما
ارســال کننــد .در پایــان هــم کســانی برنــده میشــوند کــه بیشــترین الیــک را از
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از مخاطبــان دریافــت کــرده باشــند .بــه نظــر شــما دلیل ایــن اقدام چیســت؟!
بــا برگــزاری چنیــن مســابقهای ،افــراد شــرکتکننده در پــی آن هســتند کــه
بیشــترین الیــک را بــرای تصویــر ارسالیشــان جمــعآوری کننــد .در نتیجــه،
صفحــه اینســتاگرامتان را در همهجــا تبلیــغ میکننــد و آن را بــه دوســتان
و آشــنایان خــود معرفــی خواهنــد کــرد .در پــی ایــن اتفــاق ،فــرد تــازهواردی
کــه وارد صفحــه اینســتاگرام شــما میشــود بــا انبوهــی از الیکهــا و نظــرات
روبـهرو خواهــد شــد .در نتیجــه ،احســاس میکنــد کــه افــراد بســیاری درگیــر
صفحــه شــما هســتند و بهطــور روزانــه آن را پیگیــری میکننــد .در پایــان
مســابقه نیــز ،حتمــا تصویــر افــراد برنــده را بــا جوایزشــان منتشــر کنیــد .ایــن
ـرح ســازمانی و لوگــوی شــما باشــند.
جوایــز بهتــر اســت همــراه بــا طـ ِ
 -5تولید محتوای آموزشی اختصاصی
ـی تخصصــی تولیــد کــرد؛
در هــر کســب و کاری ،مــی تــوان محتــوای آموزشـ ِ

بــرای مثــال ،اگــر فروشــگاه کفــش داریــد ،در چنــد تصویــر نشــان دهیــد کــه
چــه کفشــهایی مناســب خریــد نیســتند .بــا ایــن شــیوه مــی توانیــد مــردم
را از اشــتباهات خریــد آگاه کنیــد .شــاید متصــدی کافــی شــاپ باشــید .در
ایــن صــورت ،مــی توانیــد طــرز تهیــه انــواع قهــوه یــا دســرهای مختلــف را
آمــوزش دهیــد .ایــن آموزشــها باعــث مــی شــوند کــه در ذهــن مخاطبانتــان
معتبــر شــمرده شــوید.اگر نوســنات قیمــت در حــوزه کار بســیار باالســت،
روزانــه لیســتی از قیمتهــای بــه روز شــده خــود منتشــر کنیــد؛ لپتــاپ ،گوشــی
تلفــن همــراه ،طــا و ارز جــزء ایــن دســته هســتند .در حقیقــت ،شــما بــا
اعــام قیمــت نشــان مــی دهیــد کــه در حــوزه کاری خــود ،مرجعــی بــرای
رقبایتــان محســوب مــی شــوید .در دو ســال پیــش ،بــازار ارز بــا نوســانات
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زیــادی روبــرو بــود؛ امــا بعضــی صرافیهــا بــا اســتفاده از همیــن تکنیــک
توانســتند کاربــران زیــادی را جــذب کننــد.
 -6معرفی پیش از عرضه
بعضــی کســب و کارهــا بــه صــورت ماهانــه یــا ســاالنه محصوالتــی جدیــد
ـی رســمی محصوالتشــان،
تولیــد مــی کننــد .آنهــا مــی تواننــد پیــش از رونمایـ ِ

بخشــهای مختلفــی از محصــول جدیــد خــود را معرفــی کننــد؛ بــرای مثــال ،در
ســینمای هالیــود ،بــرای باالبــردن فــروش فیلمهــا از ایــن ترفنــد اســتفاده مــی
ـران
شــود .شــیوه معرفــی بدیــن ترتیــب اســت :چندیــن مــاه پیــش از اکـ ِ
فیلــم در ســینماها ،مســتنداتی از پشــت صحنــه آن نشــان داده مــی شــود؛
همچنیــن بــه مــرور مصاحبــه هایــی از بازیگــران اصلــی پخــش مــی شــود.
در نتیجــه ،زمانــی کــه نوبــت بــه نمایــش اصلــی مــی رســد همــه مــردم از
قبــل ،آمــاده خریــد بلیــت ایــن فیلــم انــد .مدیریــت جدیــد َاپــل نیــز بــرای
رونمایــی از گوشــی هــای جدیــد ایــن شــرکت از همیــن تکنیــک اســتفاده می
کنــد .بــا ایــن روش ،مخاطبــان اصلــی لحظــه شــماری مــی کننــد تــا فــروش
محصــول جدیــد آغــاز شــود .بدیــن ترتیــب ،ایــن کمپانــی رکــورد فــروش و
صــف خریــداران را بــرای ایــن محصــول تغییــر مــی دهــد .شــما هــم بــرای
فــروش محصــوالت جدیــد شــرکت تــان مــی توانیــد از ایــن روش یــا ترکیــب
آن بــا روش مســابقه اســتفاده کنیــد؛ بــرای مثــال ،چنــد عکــس نامعلــوم
از محصــول جدیدتــان منتشــر کنیــد .ســپس اعــام کنیــد« :بــه ده نفــر از
کســانی کــه پاســخ را بــه درســتی تشــخیص دهنــد مبلــغ یــک میلیــون ناموت
جایــزه داده میشــود!»
نویسنده :نادر قاهری
منبع :دو هفته نامه راز
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