
www.modireweb.com

اینفلوئنرس مارکتینگ چیست؟

1

www.takbook.com



www.modireweb.com

اینفلوئنرس مارکتینگ چیست؟

2

ــده در  ــناخته ش ــراد ش ــه از اف ــت ک ــی اس ــک روش بازاریاب ــگ )Influencer marketing( ی ــر مارکتین اینفلوئنس
حوزه هــای کاری مختلــف بــرای رســاندن پیغــام برنــد بــه بــازار اســتفاده می شــود. درواقــع شــما در ایــن روش 
بــه افــراد تأثیرگــذار یــا اینفلوئنســرها )influencers( مبلغــی را پرداخــت می کنیــد کــه محصــول یــا خدمــات شــما 

ــرای مشــتری ها تبلیــغ کننــد. ــه شــکل غیرمســتقیم ب را ب
ــی و  ــبکه های اجتماع ــی ش ــی بازاریاب ــی یعن ــری از بازاریاب ــکال دیگ ــا اش ــوال ب ــگ معم ــر مارکتین اینفلوئنس
بازاریابــی محتــوا همــراه اســت. بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه بتوانــد پیغــام 
اینفلوئنســرها را بــه سراســر جهــان برســاند. اهمیــت بازاریابــی محتــوا نیــز بــاال اســت و ایــن محتــوا یــا توســط 
خــود اینفلوئنســرها نوشــته می شــود یــا برنــد، متــن مــورد نظــر خــود را در اختیــار آن هــا قــرار می دهــد. نکتــه ای 
کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه اگرچــه بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی و بازاریابــی محتــوا بخشــی 

از اینفلوئنســر مارکتینــگ هســتند، امــا بــا یکدیگــر متــرادف نیســتند.

تفاوت اینفلوئنسر مارکتینگ و بازاریابی دهان به دهان چیست؟
ــرادی  ــرف اف ــردم از ح ــن م ــر گرفت ــان )تأثی ــی دهان به ده ــگ و بازاریاب ــر مارکتین ــد اینفلوئنس ــی معتقدن برخ
کــه قبــول دارنــد( یکســان اســت امــا تفــاوت عمــده ای میــان ایــن دو روش بازاریابــی وجــود دارد. اینفلوئنســر 
مارکتینــگ یعنــی اســتفاده از افــراد شــناخته شــده بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن طرفدارانشــان. در حالــی کــه 
ــوان  ــن می ت ــود. بنابرای ــام می ش ــراد انج ــان اف ــی می ــاط واقع ــراری ارتب ــق برق ــان از طری ــی دهان به ده بازاریاب
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اینگونــه نتیجه گیــری کــرد کــه تمــام روش هــای اینفلوئنســر مارکتینــگ شــامل بازاریابــی دهان به دهــان اســت 
ــتند. ــگ نیس ــر مارکتین ــا اینفلوئنس ــان لزوم ــای دهان به ده ــا بازاریابی ه ام

آیا اینفلوئنسر مارکتینگ همان بازاریابی مبتنی بر طرفداران است؟
بازاریابــی مبتنــی بــر طرفــداران )Advocate marketing( نیــز مشــابه اینفلوئنســر مارکتینــگ نیســت. در بازاریابــی 
ــد  ــتفاده از برن ــوب اس ــه خ ــه تجرب ــد درخواســت می شــود ک ــادار برن ــداران از مشــتری های وف ــر طرف ــی ب مبتن
را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد کــه معمــوال از طریــق نوشــتن نظــر در ســایت، اپلیکیشــن یــا شــبکه های 
ــدا  اجتماعــی انجــام می شــود. درواقــع هیــچ پرداختــی در ایــن روش انجــام نمی شــود و تمرکــز اصلــی روی پی
ــا مشــتری  ــذار لزوم ــراد تأثیرگ ــگ، اف ــی کــه در اینفلوئنســر مارکتین ــادار اســت. در حال کــردن مشــتری های وف
یــک برنــد نیســتند و در ازای پــول یــا محصــوالت رایگانــی کــه دریافــت می کننــد بــرای برنــد تبلیغــات انجــام 

می دهنــد.

اجزای اصلی اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟
ــد،  ــته باش ــات داش ــه ی تبلیغ ــرای ارائ ــودش را ب ــای خ ــر روش ه ــر اینفلوئنس ــت ه ــن اس ــه ممک ــی ک از آنجای
بنابرایــن یکســری مــوارد خــاص حتمــا بایــد پیــش از راه انــدازی کمپیــن اینفلوئنســر مارکتینــگ رعایــت شــوند:

1- پیــدا کــردن اینفلوئنســرهایی کــه در زمینــه محصــول یــا خدمــات شــما فعالیــت می کننــد. پیــدا کــردن ایــن 
افــراد می توانــد بــا جســتجوی ســاده در اینترنــت یــا از طریــق ســایت های مخصــوص ایــن کار انجــام شــود

2- ترتیب دادن کمپین بازاریابی از طریق اینفلوئنسرهای پیدا شده

ــتری از  ــداد بیش ــازی تع ــدف آگاه س ــا ه ــرها و ب ــرای اینفلوئنس ــی ب ــن بازاریاب ــن کمپی ــب دادن دومی 3- ترتی
مشــتری ها

4- زیــر نظــر داشــتن پارامترهــا بــرای رســیدن بــه میــزان فــروش دلخــواه یــا جــذب تعــداد فالوئرهــای مــورد 
نظــر
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هدف از اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟
افزایــش اعتبــار بــازار، افزایــش مکالمــات پیرامــون یــک برنــد و افزایــش میــزان فــروش محصــول و خدمــات از 
جملــه اهــداف مختلــف یــک بازاریــاب بــرای اســتفاده از اینفلوئنســر مارکتینــگ هســتند. بــه همیــن دلیــل ارزیابی 
ایــن نــوع بازاریابــی از طریــق اندازه گیــری معیارهــای متفــاوت انجــام می شــود. اینفلوئنســر مارکتینــگ مزایــای 

زیــادی بــرای برنــد شــما دارد:
ــود  ــی خ ــای شــبکه اجتماع ــق کانال ه ــد از طری ــوم: اینفلوئنســرها قادرن ــد عم ــرض دی ــن در مع ــرار گرفت 1- ق

ــد. ــان دهن ــده نش ــا مصرف کنن ــه میلیون ه ــد را ب ــات برن تبلیغ
ــد تولیــد  ــی محتــوای برن ــرای بازاریاب 2- محتــوای اصیــل: اینفلوئنســرها محتواهــای اصیــل و تأثیرگــذاری را ب

می کننــد.
ــد  ــه عقای ــراد ب ــن اف ــد و ای ــداران خــود دارن ــا طرف ــده: اینفلوئنســرها رابطــه ی عمیقــی ب 3- اعتمــاد مصرف کنن

اینفلوئنســر مــورد نظــر خــود اعتقــاد دارنــد.

چگونه کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ موفق برگزار کنیم؟
ــرای برگــزاری یــک  ــی ب ــه معرفــی راه های ــه اینفلوئنســر مارکتینــگ آشــنا شــدید ب ــم اولی ــا مفاهی حــال کــه ب
ــم.  ــی از نمونه هــای موفــق آن را بررســی می کنی ــم و مثال های ــن موفــق اینفلوئنســر مارکتینــگ می پردازی کمپی

امــا ابتــدا بهتــر اســت پاســخ یکســری ســوال ها را مشــخص کنیــم.
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چرا برند شما به اینفلوئنسر مارکتینگ احتیاج دارد؟
ــه توصیه هــای شــخص ســوم در مــورد اســتفاده از یــک محصــول  ــد ب ــدگان بیشــتر از تبلیغــات برن مصرف کنن
یــا خدمــات اعتمــاد می کننــد. همچنیــن ایــن واقعیــت را بایــد قبــول کــرد کــه انســان ها بــه حرف هــای یــک 
دوســت مشــترک بیشــتر از حرف هــای یــک غریبــه اعتمــاد دارنــد مخصوصــا زمانــی کــه صحبــت از خریــدن یک 
محصــول جدیــد بــه میــان می آیــد.  ایــن دوســت مشــترک در بازاریابــی همــان اینفلوئنســر یــا فــرد تأثیرگــذار 
اســت کــه برنــد را بــه مشــتری های هــدف پیونــد می دهــد. زمانــی کــه چنیــن شــخصی بــرای برنــد شــما تبلیــغ 
می کنــد، نــه تنهــا مخاطبــان خــود را نســبت بــه برنــد شــما عالقه منــد می کنــد بلکــه شــبکه مخاطبــان را نیــز 
ــورد نظــر باعــث افزایــش ترافیــک ســایت  ــه اینفلوئنســر م ــان ب ــاداری مخاطب ــرار می دهــد. وف ــر ق تحــت تأثی
شــما شــده و درنتیجــه نــه تنهــا تعــداد فالوئرهــای شــبکه های اجتماعــی بــاال مــی رود بلکــه فــروش محصــوالت 

نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

ایــن روزهــا روش هــای ســنتی بازاریابــی در حــال از بیــن رفتــن هســتند و اینفلوئنســر مارکتینــگ بــه یکــی از 
تأثیرگذارتریــن راه هــای جــذب مشــتری تبدیــل شــده اســت. مصرف کننــدگان بیلبوردهــای تبلیغاتــی را نمی بیننــد 
و تبلیغــات تلویزیــون را نمی شــنوند. آن هــا خودکفــا هســتند و دوســت دارنــد خودشــان در مــورد برنــد مــورد نظــر 

تحقیــق کــرده و بــه توصیه هایــی شــخصی کــه قبــول دارنــد اعتمــاد کننــد.

اینفلوئنسرها چگونه به موفقیت یک برند کمک می کنند؟
ــد.  ــنهاد می دهن ــود پیش ــادار خ ــای وف ــه فالوئره ــما را ب ــد و ش ــد می کنن ــوا تولی ــما محت ــرای ش ــراد ب ــن اف ای
آن هــا در مکالمــات مرتبــط بــا محصــول یــا خدمــات شــما شــرکت می کننــد و تعــداد طرفدارانتــان را افزایــش 
ــد  ــن کار را انجــام دهن ــا ای ــد پیــش از اینکــه رقب ــه ســمت برن ــد. بنابرایــن شناســایی و جــذب آن هــا ب می دهن

موفقیــت را تضمیــن خواهــد کــرد.

اســتراتژی های تأثیرگــذار در اینفلوئنســر مارکتینــگ، مرتبط تریــن اینفلوئنســرها 
را شناســایی کنیــد:

یکــی از مهم تریــن نکاتــی کــه بایــد رعایــت کنیــد ایــن اســت کــه زمینــه کاری اینفلوئنســر بایــد بــا محصــول 
ــر  ــه برندهــا کمــک می کننــد ب یــا خدمــات برنــد شــما مرتبــط باشــد. امــروزه ســایت هایی وجــود دارنــد کــه ب

اســاس محــل اقامــت، موضــوع فعالیــت یــا ســایر ویژگی هــا اینفلوئنســر مــورد نظــر خــود را پیــدا کننــد.
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با اینفلوئنسرها ارتباط برقرار کنید:
ســعی کنیــد پیــش از درخواســت دادن بــرای تبلیــغ، بــا اینفلوئنســر مــورد نظــر ارتبــاط برقــرار کنیــد. ارســال یــک 

پیغــام ســاده در فیســبوک یــا توییتــر کمــک می کنــد کــه برنــد شــما مــورد توجــه ایــن افــراد قــرار بگیــرد.

بگویید که چه چیزی از آن ها می خواهید:
ــه او بگوییــد کــه ترجیــح می دهیــد  ــار اینفلوئنســر قــرار دهیــد و ب قالــب محتــوای مــورد نظــر خــود را در اختی

ایــن محتــوا بــه صــورت متــن، عکــس، ویدئــو یــا فایــل صوتــی تهیــه شــود.

دسترسی به محتوا را آسان کنید:
ــش از  ــد. پی ــه اشــتراک می گذارن ــا شــبکه های اجتماعــی خــود ب ــالگ ی ــوا را در وب اینفلوئنســرها معمــوال محت
انتشــار محتــوا کمــی تحقیــق کنیــد و ببینیــد مخاطبــان هــدف شــما از کــدام شــبکه ی اجتماعــی بیشــتر اســتفاده 
می کننــد و ســپس محتــوا را در آنجــا انتشــار دهیــد. نکتــه ای کــه نبایــد فرامــوش کنیــد ایــن اســت کــه گاهــی 
اوقــات ممکــن اســت اینفلوئنســرها در یــک شــبکه  اجتماعــی خــاص فعالیــت نداشــته باشــند. بنابرایــن پیــش از 

انتخــاب آن هــا ایــن موضــوع را نیــز مــورد توجــه قــرار دهیــد.
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شبکه های اجتماعی کوچک تر را فراموش نکنید:
فیســبوک، توییتــر و یوتیــوب تنهــا شــبکه های اجتماعــی نیســتند کــه بایــد مــورد هــدف قــرار بگیرنــد. امــروزه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــش اســت. ش ــه افزای ــا روب ــداد آن ه ــر دارد و تع ــون کارب ــش از 30 میلی ــز بی اینســتاگرام نی
ــادی  ــاده زی ــر فوق الع ــد تأثی ــا می توانن ــد ام ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــر م ــه کم ت ــتند ک ــم هس ــری ه کوچک ت

در موفقیــت کمپیــن اینفلوئنســر مارکتینــگ داشــته باشــند.

نمونه هایی از کمپین های موفق اینفلوئنسر مارکتینگ
Daniel Wellington کمپین

ــا توانســته  ــد ام ــگ اســتفاده نمی کن ــن اینفلوئنســر مارکتین ــرای کمپی ــه ی خاصــی ب ــد از روش خالقان ــن برن ای
ــی  ــد ســاعت مچــی تولیــد می کنــد و روش هــای ســنتی بازاریاب اســت موفقیــت بزرگــی کســب کنــد. ایــن برن
را کنــار گذاشــته اســت. روش اینفلوئنســر مارکتینــگ ایــن برنــد بــه ایــن صــورت اســت کــه در ازای پرداخــت 
ــرای  ــی ب ــات هدایای ــی اوق ــن گاه ــد. همچنی ــت کنن ــد او حمای ــه از برن ــد ک ــراد مشــهور می خواه ــی از اف مبلغ
اینفلوئنســرهای تــازه کار می فرســتد و از آن هــا می خواهــد در حالــی کــه ســاعت را بــه دســت دارنــد از خودشــان 
عکــس بگیرنــد. ایــن برنــد بــا اســتفاده از ایــن روش نــه تنهــا یــک محصــول بلکــه یــک ســبک زندگــی را رواج 
ــتفاده  ــی اس ــبکه های اجتماع ــد در ش ــن برن ــار از هشــتگ ای ــون ب ــش از 1.3 میلی ــال حاضــر بی ــد. در ح می ده

شــده اســت و تعــداد فالوئرهــای آن بیــش از 3 میلیــون نفــر اســت.

Sprite کمپین
ــکاری دو  ــا هم ــی را ب ــن موفق ــکتبال NBA کمپی ــابقات بس ــد مس ــل جدی ــدن فص ــک ش ــا نزدی ــد ب ــن برن ای
اینفلوئنســر معــروف برگــزار کــرد. البتــه روش تبلیــغ ســنتی بــود و ایــن دو نفــر در یــک ویدئــوی تبلیغاتــی کوتــاه 
هم بــازی شــدند. ایــن ویدئــوی کوتــاه بــه انــدازه ای خنــده دار بــود کــه تبدیــل بــه یکــی از ویدئوهــای پرطرفــدار 
ــد اســتفاده  ــا داســتان برن ــط ب ــده دار مرتب ــی کــه از موضوعــات خن ــا زمان شــبکه های اجتماعــی شــد. برندهــا ت

ــد. ــد در اینفلوئنســر مارکتینــگ موفــق عمــل کنن ــد می توانن کنن

Mercedes Benz کمپین
ــر  ــق اینفلوئنس ــودن را از طری ــاوت ب ــاص و متف ــاس خ ــد احس ــح می دهن ــس ترجی ــای لوک ــیاری از برنده بس
مارکتینــگ بــه مخاطبــان خــود منتقــل کننــد. در حالــی کــه در دســترس بــودن نیــز یکــی دیگــر از ویژگی هایــی 
اســت کــه می توانــد مخاطبــان زیــادی مخصوصــا جوان ترهــا را بــه برنــد جــذب کنــد. شــرکت بنــز یــک نمونــه 
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ــا یــک اینفلوئنســر معــروف  خــوب در اســتفاده از اینفلوئنســرها بــرای گفتــن داســتان برنــد اســت. ایــن برنــد ب
ــو از زاویــه دیــد اینفلوئنســر در  اینســتاگرام همــکاری کــرد و یــک ویدئــوی 360 درجــه تهیــه کــرد. ایــن ویدئ
ــا ایــن ماشــین را بــه مخاطبــان  حــال رانندگــی بــا ماشــین بنــز فیلم بــرداری شــده بــود و احســاس رانندگــی ب
ــدارد در اینفلوئنســر مارکتینــگ همیشــه از تکنیک هــای  ــو نشــان داد کــه لزومــی ن ــن ویدئ منتقــل می کــرد. ای

ــر کنــد. ــر آن را چندیــن براب ــد تأثی قدیمــی اســتفاده شــود و خالقیــت می توان
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