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راھنمای اینفلوئنسر مارکتینگ اینستاگرام + آموزش تخصصی

aynaz اکتبر 22, 2022کسب درآمد از اینستاگرام 

5/5 - (8 امتیاز)

اینفلوئنسر مارکتینگ نوعی بازاریابی است کھ در سال ھای اخیر بسیار رایج شده است. این شیوه بازاریابی اغلب

در شبکھ ھای اجتماعی و علی الخصوص اینستاگرام انجام می شود.

در این روش صاحبان برندھا می کوشند کھ افراد مشھوری را بیابند کھ قدرت تاثیر گذاری بر تصمیمات

فالوورھای خود را داشتھ باشند. سپس بھ کمک این افراد برند خود را بھ مشتریان معرفی کرده و در نھایت نیز

یک رفتار مطلوب مانند خرید محصول شکل می گیرد. شما نیز میتوانید با خرید فالوور ایرانی از سایت بانک

فالوور میزان مخاطبان خود را افزایش دھید تا بند خود را بھت معرفی کنید.

چنانچھ یک اینفلوئنسر و یک اسپانسر با ھم ھمکاری کنند و در نتیجھ این کار میزان فروش محصوالت افزایش

پیدا کند، اینفلوئنسر مارکتینگ انجام گرفتھ است. در واقع بھ کمک افراد مشھور در فضای اینستاگرام یک برند بھ

کاربران معرفی شده و صاحب برند شاھد فروش بیشتر و توسعھ تجارت خود خواھد بود.

دلیل این افزایش فروش این است کھ فالوورھا بھ اینفلوئنسرھا اعتماد دارند و در صورتی کھ آن ھا خرید کاالی

خاصی را پیشنھاد دھند، دنبال کنندگان تحت تاثیر قرار گرفتھ و اقدام بھ خریداری آن می کنند.

ھر کسب و کاری تبلیغات خاص خود را می طلبد، اما Influencer marketing از آن جملھ تبلیغاتی است کھ

برای ھمھ انواع بیزنس ھا جواب می دھد. فرقی نمی کند کھ دارای کسب و کار سنتی باشید یا اینترنتی، در ھر دو

حالت این شیوه تبلیغات بھ طور موثری میزان فروش شما را افزایش می دھد.

امروزه کاربران اینستاگرام ھمھ روزه کمپین ھای اینفلوئنسر مارکتینگ بسیاری را بھ وجود می آورند؛ اما ھمھ

آن ھا برای اسپانسر و Influencer سودآور نیستند. بھ طور کلی اجرای استاندارد یک کمپین سھ مرحلھ اصلی

دارد کھ در ادامھ بیان می شوند.

مفھوم اینفلوئنسر مارکتینگ

اینفلوئنسر مارکتینگ برای چھ کسب و کارھایی مناسب است؟

مراحل راه اندازی یک کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ

کمپین کلی استراتژی و اھداف ١-تعیین
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در گام نخست اجرای کمپین الزم است کھ اھداف بھ طور کامل مشخص شوند. این اھداف مواردی از قبیل

شناسایی برند، افزایش فروش، افزایش فالوور و غیره را در برمی گیرد.

پس از تعیین ھدف، مسیر رسیدن بھ آن نیز تعیین می گردد. برای مثال چنانچھ ھدف شما از اجرای کمپین فروش

بیشتر یک کاالی ورزشی باشد، باید اینفلوئنسری را برگزینید کھ درصد زیادی از فالوورھایش را ورزش

دوستان تشکیل بدھند.

در مرحلھ بعدی باید اینفلوئنسری را بیابید کھ در حوزه کسب و کار شما فعالیت داشتھ باشد. باید در انتخاب این

فرد معروف فاکتورھایی نظیر بودجھ و ھدف کمپین خود را درنظر بگیرید.

مثالً ھرچھ قدر کھ تعداد دنبال کنندگان فرد بیشتر باشد، بھ ھزینھ بیشتری برای تبلیغ تجارت خود نیاز دارید.

یک سری آژانس ھایی نیز وجود دارند کھ می توانند بھترین Influencer را متناسب با کسب و کارتان بھ شما

معرفی کنند.

 پس از پیدا کردن فرد مناسب، ضروری است کھ برای اجرای کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ بھ او پیشنھاد ھمکاری

بدھید. معموال این کاربران محبوب و پرطرفدار راه ھایی ارتباطی ھمچون شماره، ایمیل و غیره را در پیج خود

درج می کنند، تا اسپانسرھا بتوانند با آن ھا ارتباط برقرار نمایند.

بعد از این کھ با Influencer قرارداد بستید و محتوای تبلیغاتی شما در صفحھ اینستاگرام مربوط بھ اشتراک

گذاشتھ شد، باید نحوه عملکرد کمپین را تجزیھ و تحلیل کنید. مثالً بررسی نمایید کھ در اثر انتشار چھ نوع پستی

بیشترین مشتری را جذب کرده اید. این کار باعث می شود کھ نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و در

صورت لزوم تغییرات الزم را در کمپین اعمال نمایید.

خوشبختانھ امروزه ابزارھای بسیار مفیدی برای برنامھ ریزی کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ وجود دارد کھ توسط

آن ھا می توانید تاثیر تبلیغات را بر رشد برند خود بسنجید. این اطالعات کمک می کند کھ کمپین ھای بعدی را با

قدرت بیشتری اجرا نمایید. تعدادی از این ابزارھای کاربردی و مفید عبارتند از:

hype Auditor 

Hootsuite 

Up fluence 

deema.agency 

بسیاری از صاحبان کسب و کارھا در اینفلوئنسر مارکتینگ خطاھایی را مرتکب می شوند کھ منجر می گردد، از

این تبلیغات آنالین نتیجھ دلخواه را دریافت نکنند. رایج ترین این اشتباھات بھ شرح ذیل می باشد:

پین ی  ژی  را ا و ا یین اھ

٢-پیدا کردن مناسب ترین Influencer برای ھمکاری

٣-آنالیز کمپین

آشنایی با ابزارھای اینفلوئنسر مارکتینگ

اشتباھاتی کھ ممکن است در اینفلوئنسر مارکتینگ مرتکب شوید
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١-دنبال کننده زیاد مھم ترین فاکتور در انتخاب اینفلوئنسر نیست

در ھنگام انتخاب Influencer الزم است کھ بھ تعداد فالوورھا توجھ کنید، اما این معیار باید اولویت اول شما

باشد. مولفھ ای کھ بیشترین میزان اھمیت را دارد، تأثیرگذاری فرد بر روی دنبال کنندگان است.

بھ ھمین دلیل امروزه بسیاری از اسپانسرھا بھ سراغ میکرو اینفلوئنسر ھا می روند. این دستھ از کاربران رابطھ

صمیمانھ ای با فالووران دارند، ازاین رو قادرند بر نظرات آن ھا تاثیر بگذارند.

٢-با اینفلوئنسری ھمکاری کنید کھ در حوزه کاری شما فعالیت دارد

اشتباه رایجی کھ بعضی از افراد مرتکب می شوند، این است کھ بھ زمینھ کاری Influencer توجھ نمی کنند. این

افراد مشھور و پرطرفدار ھر کدام در یک حوزه کاری تخصص دارند.

برای مثال اگر تجارت شما در زمینھ لوازم آرایش است، بھتر است فردی را انتخاب کنید کھ بھ صورت

تخصصی روی این موضوع متمرکز شده و بھ تولید محتوا بپردازد. این امر موجب می گردد کھ از کمپین خود

بھترین نتیجھ را بگیرید؛ زیرا فالوورھای پیجی کھ تبلیغ برند خود را بھ آن می سپارید، ھمگی بھ موضوع

بیزینس شما عالقھ مند ھستند.

٣-بھ اینفلوئنسر اعتماد کنید

این افراد بھ دلیل آن کھ کاربران را بھ خوبی می شناسند، ممکن است راه ھای خالقانھ را برای تولید محتوا

پیشنھاد بدھند. پس بھتر است بھ آن ھا اعتماد کنید و اطالعات الزم را در اختیارشان بگذارید، تا فرآیند پروموت

محصول را با تکیھ بر خالقیت خود انجام دھند.

۴-یک شبھ میلیاردر نخواھید شد

بعضی از برندھا تصور می کنند کھ با راه اندازی کمپین Influencer marketing راه صد سالھ را در عرض

یک شب طی می کنند و بھ فروش بسیاری می رسند. واقعیت این است کھ با این کار میزان فروش باالتر می رود،

اما این طور نیست کھ یک شبھ میلیاردر شوید.

حتی ھدف بعضی از این کمپین ھا صرفا شناختھ شدن برند است، تا پس از آن میزان فروش بھ آرامی افزایش

یابد.

۵-ھمھ اینفلوئنسرھا پیشنھاد ھمکاری شما را نمی پذیرند

تعدادی از اینفلوئنسرھا بھ دلیل این کھ نمی خواھند فالوورھای خود را از دست بدھند، در انتخاب برندھا وسواس

بھ خرج می دھند. این افراد بھ خوبی می دانند کھ ھمکاری با یک برند نامعتبر تا چھ اندازه می تواند اعتبار آن را

خدشھ دار کند.

البتھ گاھی نیز عدم پذیرش ھمکاری بھ دلیل مسائل مالی است. بھ ھر حال این تصور کھ ھمھ این افراد معروف

پیشنھاد کاری شما را می پذیرند، نادرست است.

نتیجھ گیری

ھمانطور کھ گفتھ شد یک Influencer  می تواند بر تصمیمات فالوورھای خود تاثیر بگذارد و آن ھا را نسبت بھ

خرید محصوالت برند خاصی مجاب کند. صاحبان کسب و کار بھ خوبی می دانند کھ اینفلوئنسر مارکتینگ تا چھ

اندازه می تواند باعث رونق تجارت آن ھا شود. این امر باعث شده کھ این قبیل تبلیغات آنالین در اینستاگرام

محبوبیت بسیار زیادی پیدا کند.
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