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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

 است كه با "فرزاد يونسيان -حسين پورشاهين  يان:آقا جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش 

  قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  نیفمقدمه مؤل
هاي کوچک و متوسط وکار کسبثیرات شگرفی در أبه اینترنت در سراسر دنیا، ت افزون دسترسیتوسعه روز

واسطه ه به واسطه اینترنت، دسترسی به جامعه مخاطبین میلیونی ب هاي تبلیغات کاهش هزینه .است داشته
   .ي مختلف تبلیغاتی از جمله این موارد هستندها و کانال ها  مندي از روش هاي اجتماعی مختلف، بهره شبکه

ایجاد  ي تبلیغاتی باعثها ي اجتماعی و رسانهها گسترش ابزارهاي تحلیل و پایش شبکه ،میان این در
واند ت می کوچک وکار کسبدر اینجا مالک  .است ي اجتماعی شدهها در شبکه کیفیت باالتر در نوع بازاریابی

   .نظرات کافی داشته باشد ،هدد می که در پروسه تبلیغات انجام ییها نسبت به هزینه
در مباحث  .ي بازاریابی دیجیتال و سنتی استها حوزه لفان درؤاین کتاب حاصل تجربیات عملی و تئوري م

   .روایت تجربی در کتاب حفظ گردداست، که  پیش رو سعی شده

 

  پور شاهین حسین
  فرزاد یونسیان
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 به میتقد

 پدرم،

 یمن در طول تمام زندگ یاستوار و حام یکوه

  مادرم،
 یزندگ يو آموزنده الفبا صبور سنگ

و سخت را  بیفراز و نشرکه با آب شدن مثل شمع، راه پ دیبود شما
  .دیمن هموار کرد يبرا

 فرزاد یونسیان
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  گفتارشیپ
هاي اجتماعی خواهیم بود و  شبکهاینترنت و خود در  وکار کسباندازي  ما در این کتاب راهنماي شما در راه

براي  .هاي اجتماعی ارائه خواهیم داد براي درك بهتر بازاریابی شبکهدر طول این مسیر به شما چارچوبی 
ي اجتماعی را به عنوان یک مهمانی بزرگ در نظر ها بازاریابی در شبکه ،داینکه موضوع را بهتر درك کنی

  .اید هاي اجتماعی را دعوت کرده کننده آن هستید و همه کاربران شبکهکه شما برگزار د،گیریب
هاي اجتماعی خواهیم  خود در شبکه وکار کسباندازي  ما در این کتاب نکات اساسی و ساختاري را براي راه

فراموش نکنید که  .برخواهیم گشت »بازاریابی محتوایی«در طی این مسیر بارها و بارها به بحث  .گفت
  .زند هاي اجتماعی با محتوا می نبض شبکه

محتوا، شناخت ماهیت هر شبکه اجتماعی و ابزارهاي مفید براي عملکرد بهتر را معرفی در کنار بحث 
بررسی و  ارائه خواهیم داد یقیدق نشیبی ابیبازار ينحوه استفاده از هر پلتفرم براباره در .خواهیم کرد

هاي بازاریابی به  مثل همه بخش .اتالف وقت است ییند و چه محتواک می کار ییکه چه محتوا کنیم، می
  .هاي تبلیغاتی خواهیم پرداخت موضوع تبلیغات و کمپین

 کننده) مصرف کی(نه فقط  متخصص کی دگاهیرا از د یاجتماع يها  که شما شبکه ما بر این است،سعی 
 يمرحله راز رمز برگزار بهکتاب به صورت مرحله  نیدر ا .نماییدسازي  خود را پیاده وکار کسبدرك کنید و 

   .گفت میباشکوه را به شما خواه یمهمان کی
  ؟است دیمف یچه کسان يکتاب برا نیا

 يها هیتوص نیو همچن یاجتماع يها شبکه یابیمورد بازاردر» فکر کردن«نحوه  يبرا یچارچوبکتاب  نیا
  .هدد میرا ارائه  در هر شبکه خاص یاجتماع يها شبکه یابیبازار» انجام«مورد نحوه مشخص در

است،  یکسان یو حت یابیبازار رانیکوچک، مد يهاوکار کسبکمک به صاحبان  ،از نگارش این کتاب هدف
  :شما مناسب است اگر يکتاب برا نیا .را دارند وکار کسب کی يانداز که قصد راه
 است يبرندساز ای یابیبازار غات،یشغل شما مرتبط به موضوعات تبل. 
  دینیب یفرصت م کیرا  یاجتماع يها در شبکه یابیکه بازار ،دیکوچک هست وکار کسب کیشما.  
 است نیو آنال تالیجید يسازمان در فضا ای وکار کسب کی نیآنال یابیشغل شما بازار. 

  
  
  

  
  




