اینفلوئنس کیست و چگونه اینفلوئنس شویم؟
اگر عالقهی زیادی به شبکه های مجازی و اجتمایع (اینستاگرام ،تلگرام ،فیس بوک
 ،یوتیوب و  )...دارید مطمئنا کلمهی اینفلوئنس به گوشتان خورده است و معن و
مفهموم ناآشنای در ذهنتان باشد .در این مقاله با مفهوم اینفلوئنس آشنا یم شویم
و چگونه یم توانیم اینفلوئنس شویم را آموزش خواهیم داد.

اینفلوئنس ) (influencerکیست؟
واژه  influencerدر لغت به معن «تاثیگذار» است .زیاد مفهوم عجیب و غرین
نیست مثال در گذشته اگر یک فوتبالیست مشهوری در شهر شما وجود
داشت بعض از استعدادیاب های ورزش و یا کمپ های فوتبال برای تاثیگذاری
بیشی روی مخاطبانشان و جذب بیشی جوانان به سوی بیینس خود از آن ها
درخواست یم کردند که ییک دوبار به مکان آموزش آن ها بیاید و برای مخاطبانشان
حرف بزند .مطمئنا آن فرد مورد نظر که خود به مقام و جای رسیده باشد تاثیش
روی آن افراد زیاد خواهد بود.
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در یک تعریف کوچک هر کس بتواند روی تصمیم و رفتار شخصین فرد دیگری
تأثی بگذارد ،اینفلوئنس محسوب یمشود.
البته از آن جای که فضای نمونه بزرگ را در نظر بگییم مثال در فضای کسب و کار
و دنیای تجارت اصطالح اینفلوئنس را استفاده یم کنیم ،به کسای توجه داریم که
یمتوانند بر روی تصمیم و رفتار تعداد افراد بیشیی تأثی بگذارند.
مثال یک بازیگر زن یم تواند تاثی به سای در خرید لوازم آرایش داشته باشد.

تاثی گذاری از دید قرآن:
اى همسان پيامی هر كس از شما مبادرت به كار زشت آشكارى كند عذابش دو
چندان خواهد بود.
و هر كس از شما خدا و فرستاده اش را فرمان برد و كار شايسته كند پاداشش را دو
چندان یم دهيم و برايش روزى نيكو فراهم خواهيم ساخت.
ّ
ّ
گر چه آيات مذکور پیامون همسان پيامی (صىل الل عليه و آله و سلم) است كه
اگر اطاعت كنند پاداش مضاعف دارند ،و اگر گناه آشكارى مرتكب شوند كيفر
مضاعف دارند.
وىل از آنجا كه مالك و معيار اصىل همان داشت مقام و شخصيت و موقعيت
اجتمایع است  ،اين حكم درباره افراد ديگر كه موقعين در جامعه دارند نی صادق
است( .چقدر جالب)
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معرف انواع اینفلوئنس ها:
افراد مشهور و معروف:
این گروه از افراد یم توانند ورزشکاران معروف و بازیگران و  ...باشند .برای نمونه
آقای رامبد جوان در شبکه ی اجتمایع اینستاگرام خود باالی هفت میلیون فالوور
دارد و برای تبلیغ سکت ها یا افراد هزینه های باالی ده میلیون را پیشنهاد یم دهد.

بزرگان صنعت دنیا:
این گروه از افراد به علت قدرت ،طرز فکر و جایگایه که دارند مورد احیام بسیاری
واقع یم شوند.

افراد متخصص در حوزه ی کاری خود:
کسای که در حوزه ی کاری خود کارهای خایص انجام یم دهند با اسیاتژی های
مربوط به تبدیل شدن به اینفلوئنس یم توانند خود را تبدیل به اینفلوئنس کنند.
مثل بعض کار کنندگان در حوزه های کمدی مثل  pewdiepieو  lilly singhو
فیتنس و...

اینفلوئنس مارکتینگ چیست؟
اینفلوئنس مارکتینگ یا همان تبلیغ با افراد تاثیگذار است .در این شیوه ی تبلیغای
یک محصول یا خدمت توسط شخص تاثیگذار در آن حوزه معرف یمشود که با
رعایت اصول برندینگ و بازاریای منجر به دستیای به اهداف از پیش تعیت شده
برای آن کسب و کار یمشود .همان طور که گفته شد در حال حاض در کشورمان
بیشیین اینفلوئنسها در شبکه اجتمایع اینستاگرام فعالیت یمکنند که برندهای
مختلف در حال همکاری با آنها هستند .مثل آقای بهرام رادان با تبلیغ نوین چرم
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پس همیشه دنبال رویای دروی خود باشید .شاید شما یک اینفلوئنس مارکتینگ
شدید.

چگونه اینفلوئنس شویم؟
یک اینفلوئنس فلسفه کاری مشخض را دنبال یم کند .تمرکز تمرکز تمرکز کنید و
متخصص شوید.
شبکه اجتمایع مناسب خود را تعیت کنید( .البته چندین نوع شبکه را یم توانید
انتخاب کنید).
محتوای هدفمند بسازید .ییک از نام آشنا ترین روشهای مدیریت شبکه های
اجتمایع و تولید محتوای شبکه های اجتمایع قانون  ۵-۳-۲یمباشد .بر اساس این
قانون از هر  ۱۰مقالهای که نوشته شده است ۵ ،عدد از مقالهها باید ناب و
باکیفیت باشند که توسط شخص ثالن نوشته شده باشند و  ۳مقاله باید به صورت
آموزش و خیی باشند که توسط شما نوشته شده باشند ۲ .مقاله نی باید در مورد
شما نوشته شود.
در ارسال محتوا پشتکار داشته باشید و مداوم فعالیت کنید.
داستان های خود را به اشیاک بگذارید .سیع کنید منحرص به فرد باشید .مثل آقا
کازم ما که با نام روزمرگ های یک آبدارچ که در عکس زیر نشان داده شده توانسته
فالوورهای زیادی جذب کند و با تبلیغ درآمد خوی را کسب کند.
یک اینفلوئنس باید خودش را تبلیغ کند( .عکس های تان را جذاب کنید).
شبکه ی مخاطبان را افزایش دهید.
باید بخش از تمرکز خود را به تقویت شبکهی فالوورها و افزایش تعداد آنها
اختصاص دهید .ییک از بهیین روشهای تقویت و گسیش شبکهی مخاطبان،
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نوشت در وبالگ ها یمباشد .با نوشت در وبالگ ها رفته رفته افراد بیشیی با نام
شما آشنا یمشوند و احتمال اینکه این افراد در شبکه های اجتمایع نی به دنبال شما
باشند نی افزایش یمیابد .پس فعال باشید در زمینه های مختلف
یک اینفلوئنس با فالوورهایش تعامل دوستانه دارد.
اگر امکان دارد با افراد معروف اینفلوئنس ارتباط برقرار کنید.
مواظب محتواهای تولید شده خودتان باشید و ی گدار به آب نزنید.
اگر مداومت و پشتکار داشته باشید و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید .مطمئنا
شما یک اینفلوئنس هستید.

کالم آخر:
اگر بخواهید یم توانید در دنیای تکنولوژی و شبکه ای امروز که مثل تار عنکبوت
به هم پیچیده است سی ع مشهور شوید و به درآمد های که اصال باورتان نیم شود
برسید؛ فقط باید خودتان را باور کنید و تالشتان را انجام دهید و خود را متخصص
کنید در حوزه مورد عالقه تان ،تا سی ع پیسفت کنید .فقط ایمان و باور خود را
تقویت کنید تا نتیجه ی های باور نکردی را خلق کنید و اینفلوئنس شوید.
با تشکر از همرایه شما .هر سوال یا پیشنهاد یا انتقادی دارید در قسمت نظرات با
ما در میان بگذارید.
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