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10 نکته برتر در زمینه برندینگ و بازاریابی دیجیتال

س��ال ها است که وب س��ایت یوتیوب رتبه دوم بهترین سایت های 
تولید و اشتراک کلیپ های ویدئویی را به خود اختصاص می دهد و 
فقط فیس بوک توانس��ته باالتر از آن قرار گیرد. از آنجا که یوتیوب 
بهترین مکان برای مشاهده و اشتراک آنالین کلیپ های ویدئویی 
بوده و فیس بوک نیز به طور مرتب مش��غول بهبود و توسعه امکان 
پخش کلیپ های ویدئویی است، سال 2016 سالی است که برندها 

باید توجه ویژه ای به بازاریابی ویدئویی داشته باشند. 

تحقیق��ات صورت گرفته نش��ان دهنده 
آن اس��ت ک��ه تبلیغات ویدئویی ش��ما 
باید جذاب باش��د و چنانچه در 5 ثانیه 
نخس��ت، کلی��پ ویدئویی تهیه ش��ده 
نتوان��د توجه کارب��ران را به خود جلب 
کند، میزان مش��اهده آن به شکل قابل 
توجه��ی کاه��ش خواهد یاف��ت و قادر 
نخواه��د ب��ود ت��ا کاربران را ب��ه خرید 
محصوالت یا خدمات تان تشویق کند. 

همزمان با تکامل روزافزون س��امانه های بازاریابی و جمع آوری 
حجم قابل توجهی از اطالعات توسط آنها، بازاریاب ها در زمینه 
تبدیل اطالعات موجود به داده های کاربردی و قابل استفاده در 
فرآیند تصمیم گیری دچار مشکالت فراوانی می شوند. فراموش 
نکنید که پلتفرم هایی نظیر س��امانه های بازاریابی راه حل نهایی 
نیس��تند، بلکه ابزارهایی هس��تند ک��ه به م��ا در زمینه اتخاذ 

تصمیم های بهتر کمک می کنند. 

مدیریت آنالین سابقه و حس��ن شهرت برند شما با استفاده از 
ابزارهای مناس��ب می تواند با الگوریتم گوگل هماهنگ شده تا 
موج��ب افزایش رتبه محتوای مورد نظرتان و همچنین افزایش 
ارزش محتوای تولید ش��ده توسط ش��ما از طریق انتشار آن در 

رسانه های مستقل شود. 

ب��ا توجه به وجود اپلیکیش��ن هایی نظیر گوگل مپ که 
با اس��تفاده از GPS فعالیت می کنند، مش��خص شدن 
محلی که در آن حضور دارید به امری بسیار ساده بدل 
شده و این موضوع آگهی دهندگان را تشویق می کند تا 
با تشخیص مسیر حرکت مشتریان، مشوق های جذابی 

را برای مراجعه آنها به فروشگاه ها ارائه کنند. 

امروزه ش��رکت هایی نظیر آمازون به منظور ارائه نقدهای معتبر از محصوالت خود 
تحت فش��ار ش��دیدی قرار دارند. این ش��رکت ها به منظور کاهش فشار، اقدام به 
انتش��ار نقدهای مربوط به محصوالت خود کرده و به صورت نامحس��وس به تبلیغ 
محصول فوق می پردازند. این به معنای آن اس��ت که توضیحات منتش��ر شده در 
نقد منتشر شده از سوی این شرکت ها، یک نقد صرفاً تخصصی و بی طرفانه نیست. 

از منظر طراحی و تولید محتوا، تجربه مش��تریان از تعامل با برند ش��ما از طریق 
ابزارهای هوش��مند خ��ود نظیر موبایل و تبل��ت، در حوزه تخصص آن دس��ته از 
ش��رکت های تبلیغاتی اس��ت که در زمینه تبلیغات و بازاریابی برای ش��رکت هایی 
که به صورت B2C  )ارتباط مستقیم با مشتریان در بازار( فعالیت می کنند است. 

از آنج��ا که پلتفرم های اتوماتیک بازاریابی و ارتباط با 
مش��تریان به جریانی غالب تبدیل شده است، بسیاری 
از بازاریاب ه��ا ناگه��ان متوجه می ش��وند که به جای 
یک انس��ان، گزارش کار خود را ب��ه یک روبات ارائه 
می کنند. در ای��ن زمینه خطر جایی بروز می کند که 
ش��رکت های تج��اری نمی توانند تش��خیص دهند در 
ک��دام بخش باید از نیروی انس��انی به جای ماش��ین 

استفاده کنند. 

در فضای فعلی که انتش��ار اطالعات و به اش��تراک گذاری آن از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است، این موضوع که تعداد قابل توجهی از مشتریان به دنبال 
کس��ب درآمد از این فضا هس��تند، س��بب تغییر مفهوم به اش��تراک گذاشتن 
اطالعات ش��ده اس��ت. عالوه بر این فعالیت هایی نظی��ر حمل و نقل، رزرو هتل، 
رانندگی با خودروی ش��خصی و به اش��تراک گذاش��تن منابعی نظیر دانش در 
اجتماعات مجازی کاربران به ش��دت رواج داشته و موجب ایجاد استارتاپ هایی 

نظیر Uber و Airbnb شده است. 

پس از تجربه به س��رقت رفتن اطالعات و بروز حمالت نرم افزاری تقریبا تمامی 
س��ازمان ها و ش��رکت های تجاری، این روزها س��رقت اطالعات به نگرانی اصلی 
افراد میانسال و مسن بدل شده است. این افراد به واسطه اعتمادی که ابزارهای 
هوش��مند و نرم افزارهای موجود در آنها دارند، بیش از دیگران در معرض سرقت 
داده ه��ای شخصی ش��ان قرار دارند. در ای��ن میان این موضوع ک��ه افراد به چه 
نرم افزاری می توانند اعتماد کامل داش��ته باش��ند، می تواند زمینه را برای ایجاد 

یک برند معتبر فراهم کند نه اینکه لزوما به یک مشکل امنیتی تبدل شود. 

  استفاده از امکان ساخت و ارسال
کلیپ های ویدئویی در فیس بوک 

 تنها 5 ثانیه زمان دارید! 

 بازاریابی دیجیتال B2B می تواند منجر به جذب مشتری شود

 مدیریت امور توسط یک روبات! 

 سابقه برند شما یک الگوریتم نیست 

 معتبر یا ناشناخته بودن محصول 

 اهمیت گوشی های هوشمند

 تکامل روز افزون سامانه بازاریابی

اشتراک گذاری منجر به ایجاد فرصت های بهتر می شود

حریم خصوصی فرصتی برای دزدی! 


