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بازاریابی در شبکه های اجتماعی
7/25 میلیارد دالر

رقمی است که شرکت های تجاری 
آمریکایی در سال 2014 میالدی 
به بازاریابی در شبکه های اجتماعی 

اختصاص داده اند. 

%13/2
مدیران بخش بازاریابی شرکت ها انتظار 

دارند تا در سال 2015 میالدی 13/2 درصد 
از بودجه خود را به موضوع بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی اختصاص دهند. 

% 66
از شرکت های تجاری تیم های 
بازاریابی مخصوص شبکه های 

اجتماعی ایجاد کرده اند. 

 7
شرکت های تجاری آمریکایی از 
7 شبکه اجتماعی برای بازاریابی 

و تبلیغات استفاده می کنند. 

محبوب ترین شبکه های اجتماعی میان شرکت های تجاری آمریکایی
 B2B Marketers و B2C Marketers

وب سایت Pinterest که نوعی شبکه اجتماعی محسوب می شود از 
محبوبیت زیادی در میان برخی کسب و کارهای خاص برخوردار است. 
96% از خرده فروشی های آنالین در آمریکا از Pinterest استفاده می کنند. 

84% از برندهای لوکس آمریکایی از Pinterest برای بازاریابی استفاده می کنند. 

برندهای بزرگ و مشهور
با ایجاد اپلیکیشن های مخصوص به خود به تبلیغ محصوالت و خدمات شان 

پرداخته و از این طریق جایگاه خود را در بازار ارتقا می بخشند. 

برندهای محبوب

هزینه های پرداخت شده برای تبلیغ در شبکه های اجتماعی

89 برند از 100 برند برتر جهان دست کم یک اپلیکیشن برای ارتقا و تبلیغ 
محصوالت خود طراحی کرده اند. 

42% از بازاریاب های تولید کننده محتوا در آمریکا می گویند که از 
اپلیکیشن های موبایل استفاده می کنند. 

بیش از 50 شرکت تجاری طی یک نظرسنجی از برنامه خود برای تولید بیش 
از 10 اپلیکیشن موبایلی تا سال 2018 میالدی خبر دادند. 

درصد تعامل کاربران با برندها در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
از 4/2 درصدبه 2/2 درصد کاهش یافته است. 

این در حالی اس��ت که میزان تعامل کاربران با برندها در شبکه 
اجتماع��ی Pinterest از01 درصد ب��ه 0/04 درصد کاهش یافته 

است. 

شبکه اجتماعی فیس بوک 
در این بین مستثنا بوده و میزان 
تعامل کاربران آن با شرکت های 
تجاری و برندها از 0/07 درصد به 
0/2درصد افزایش یافته است. 

 به رغم افزایش استفاده برندها از شبکه های اجتماعی
میزان مشارکت مخاطبان رو به کاهش است

زمانی که کاربران در فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی برندها مشارکت می کنند عموما پاسخ مناسبی 
از سوی شرکت های تجاری دریافت نمی کنند

83% از خرده فروش��ان تمایلی 
ب��ه پاس��خگویی ندارن��د، این در 
شرایطی اس��ت که 17%دیگر نیز 
ب��ا فاصل��ه زمانی 12 س��اعته به 
از سوی  پرسش های مطرح شده 

مشتریان پاسخ می دهند. 

در ای��ن میان آن دس��ته از 
برندهای��ی ک��ه  ش��رکت ها و 
خود  کارب��ران  توییت  پاس��خ 
را می دهن��د با فاصل��ه زمانی 
در حدود 9 س��اعت از هنگام 
ارس��ال توییت مشتریان اقدام 

به پاسخگویی می کنند. 

نتای��ج تحقیقاتی ک��ه اخیرا 
ص��ورت گرفته  نش��ان می دهد 
70% از زمان��ی  ک��ه برندها به 
فعالیت در شبکه های اجتماعی 
اختصاص می دهند صرف تبلیغ 
و معرفی کاالها و خدمات شده 
و مخاطبان مش��ارکتی در این 

فرآیند نداشته اند. 

90% از شرکت های تجاری بزرگ از 
شبکه های اجتماعی برای پاسخگویی به 
نیازهای مشتریان استفاده می کنند این 
در حالی اس��ت که 58% از مشتریانی 
که در مورد ایرادات محصول خریداری 
شده خود توییت کرده اند هرگز پاسخ 
مناسبی از کمپانی تولید کننده محصول 

دریافت نکرده اند. 

54% از بازاریاب ها ایده خود 
را از شبکه های اجتماعی 

می گیرند.

هنگامی که مردم برندی را در 
شبکه اجتماعی توییتر دنبال 

کنند، به احتمال 72% در آینده 
از آن برند خرید خواهند کرد.

برای فروشندگان آنالین، متوسط ارزش 
سفارش های ثبت شده در اثر تبلیغات 
در شبکه های اجتماعی 143 دالر و 46 

سنت بوده است. 

مدارکی که به ما نشان می دهد بازاریابی در شبکه های اجتماعی اثربخش است

نزدیک ب��ه نیمی از بهترین بازاریاب ه��ا نمی توانند تأثیر هزینه 
ص��ورت گرفته ب��رای تبلیغ��ات در ش��بکه های اجتماع��ی را در 

کسب و کارشان نشان دهند. 
تنها 15% از بازاریاب ها توانس��ته اند تأثیر تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی را روی کس��ب و کار خ��ود نش��ان داده و آن را به اثبات 
برس��انند.  این در حالی اس��ت که 60% از بازاریاب ها اثبات تأثیر 
اس��تفاده از تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی ب��ر میزان فروش و 
افزایش درآمد ش��رکت را یک��ی از چالش برانگیز ترین فعالیت های 

خود عنوان کرده اند. 

ایجاد ارتباط میان کارزارهای تبلیغاتی در شبکه های 
اجتماعی با مباحثی نظیر فروش، مخاطبان و درآمد

تنها 41% از شرکت های تجاری بر این عقیده اند که از اطالعات 
تولید شده توسط شبکه های اجتماعی بهره برداری می کنند. 

50% از افراد فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال از برقرای ارتباط 
می��ان فعالیت های اجتماعی با درآمده��ای حاصل از فعالیت های 
اقتصادی به عنوان یکی از س��خت ترین جنبه های فرآیند بازاریابی 

دیجیتال نام می برند. 

تفسیر و اقدام براساس اطالعات تولید شده توسط 
کارزارهای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی

براساس آمارهای منتشر شده برندهای زیر عملکرد بسیار خوبی در شبکه های اجتماعی دارند

NBA = عملکرد عالی در توییتر
Red Bulls = بهترین استفاده از هشتگ 

Go Pro & Expedia = عملکرد فوق العاده در اینستاگرام
Un Illuster Inconu = بهترین در فیس بوک

Wells Fargo = بهترین در لینکدین
Vine عالی در شبکه = Lowe’s

Pinterest بهترین در = Jetsetter
CBC = بهترین ارائه کننده خدمات به مشتریان / حضور فعال در شبکه های اجتماعی 

سرعت شرکت های تجاری کوچک در طراحی اپلیکیشن های موبایلی کمتر از سایر شرکت ها 
بوده است. 

تنها 22درصد از کسب و کارهای کوچک آمریکایی از اپلیکیشن های موبایلی بهره می برند. 
علت عدم استفاده شرکت های کوچک از اپلیکیشن ها چیست؟ 

50درصد از ش��رکت های کوچک آمریکایی می گویند علت عدم استفاده آنها از اپلیکیشن ها 
این است که نمی دانند چگونه باید این اپ ها را طراحی کنند. 

45درص��د می گوین��د کمبود منابع مالی و وق��ت کافی از جمله دالی��ل اصلی عدم طراحی 
اپلیکیشن های موبایلی است. 

5که از این کسب و کارها نیز اعالم کرده اند خطرات موجود در زمینه استفاده از اپلیکیشن ها 
دلیل اصلی آنان برای عدم طراحی و توسعه اپلیکیشن است. 

در حالی که بس��یاری از شرکت های تجاری به وبالگ نویسی خود ادامه می دهند، بررسی ها 
نشان می دهد ادامه این فعالیت از میزان محبوبیت این شرکت ها می کاهد.

67درصد از شرکت های تجاری در آمریکای شمالی وبالگ نویسی می کنند این در حالی است 
که این آمار در سال گذشته میالدی 72درصد بوده است. 

بسیاری از شرکت های تجاری منابع مالی قابل توجهی را به مبحث بازاریابی در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند. 

پرداخت 16 میلیارد دالر 
برای تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی به معنای افزایش 

45% این رقم از سال 
2013 میالدی است. 

محققان انتظار دارند میزان 
بودجه صرف شده در بازاریابی 

دیجیتال تا سال 2018 با 
میزان بودجه اختصاص داده 
شده به پخش آگهی های 

تبلیغاتی برابری کند. 

انتظار می رود میزان 
سرمایه گذاری بازاریاب های 
آمریکایی روی بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی تا سال 

2017 میالدی به 100 
میلیارد دالر برسد. 


