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های اجتماعی برای ترویج بازاریابی ویروسی، نوعی استراتژی تجاری است که از شبکه
ی گسترش اطالعات از کند. نامگذاری این استراتژی به نحوهیک محصول استفاده می

اشاره دارد، درست همانند گسترش ویروس از یک فرد به  کننده به سایر افرادمصرف
ی ی اینترنت و یا شبکهقول، شبکهتواند از طریق نقلسایر افراد جامعه. این گسترش می

 .تلفن همراه اتفاق بیفتد
ای توسط اسپانسر شود و اگر هزینهتبلیغات ویروسی، توسط اشخاص انجام می
زیع آن نیست، بلکه صرفا برای تولید مشخصی پرداخت شود، برای گسترش و تو

های اجتماعی محتوای تبلیغاتی است. این محتوا، توسط شرکت در وبسایت و شبکه
تواند به یابد. بازاریابی ویروسی میگیرد و سپس توسط کاربران گسترش میقرار می

های متنی، ایمیل یا صفحات وب های الکترونیکی، پیامشکل کلیپ، تصاویر، کتاب
 .دباش

این روش بازاریابی به جای ساخت تبلیغات و پخش آن در تلویزیون و رادیو، از 
های فرد به فرد، برای انتقال ها و سایر روشهای متنی، فیلمهای اجتماعی، پیامرسانه

کند. وقتی محتوایی ویروسی می شود، اطالعات مقاله، محصول یا خدمات استفاده می
یابد. بسترهایی مانند فیسبوک و یوتیوب، گسترش میسریعًا از فردی به فرد دیگر 

ها نفر را در عرض چند دقیقه فراهم گذاری محتوا برای میلیونامکان اشتراک
 شما محصول بازاریابی یاجازه دیگران به که است فرایندی ویروسی، بازاریابی. اندکرده

 .باشند متوجه خودشان اینکه بدون دهد،می را
 

های ویروسی جذاب برای افرادی است بازاریابی ویروسی، ایجاد پیامهدف نهایی در 
های اجتماعی دارند. این کار، احتمال گسترش پیام را که پتانسیل باالیی در شبکه

 .دهدافزایش می
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 شود؟چه چیزی باعث وایرال یا ویروسی شدن محتوا می
 ی اجتماعیوجهه

ها بهتر شود آنمحتوایی دارند که باعث میگذاری مردم تمایل بیشتری برای اشتراک
 .به نظر برسند

 
 هامحرک

 .شوندچیزهایی که در ذهن انسان وجود دارند، با احتمال بیشتری وایرال می
 

 احساسات
 .کنندگذاری میها مورد اهمیت است، اشتراکافراد موضوعاتی را که برای آن
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 همگانی بودن

 .باشد، احتمال تقلید از آن بیشتر استهر چه محتوا بیشتر در معرض دید 
 

 ارزش عملی
 .گذارندمردم محتوایی را که برای دیگران مفید باشد، به اشتراک می

 
 داستان سرایی

 .انتقال پیام در قالب داستان، تاثیر بیشتری در ویروسی شدن دارد
 .است گذاریاشتراک و الیک طریق از محتوا یگسترده انتشار ویروسی، بازاریابی هدف

 

 های بازاریابی ویروسیروش
ی اساتید بازاریابی، آندریاس کاپالن و میشل هنلین، برای ایجاد بازاریابی به گفته

های مناسب ویروسی وجود سه معیار ضروری است: دادن پیام مناسب، به پیام رسان
 .کنند( ، در محیط مناسب)افرادی که پیام یا محتوای ما را منتقل می

 
 رسانپیام 

برای اطمینان از تبدیل یک پیام معمولی به وایرال، سه نوع پیام رسان خاص مورد نیاز 
 .های اجتماعی و فروشندگانی بازار، هستهاست: افراد خبره

 ها معموال اولین کسانی هستند که پیام را افراد خبره، متخصصان اطالعات هستند. آن
 .کننداعی منتقل میهای اجتمکنند و آن را به شبکهدریافت می

 
 های اجتماعی، افرادی با روابط اجتماعی باال هستند، که به عنوان پلی بین خرده هسته

 .کنندها عمل میفرهنگ
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 ی بازار را تقویت کرده و برای گسترش فروشندگان، اطالعات دریافت شده از افراد خبره

 .کنندهای اجتماعی منتقل میهر چه بیشتر، به هسته
 

 پیام
ماندنی و جذاب، قابلیت ویروسی شدن دارند. پیام باید های به یادصرفًا پیام
 .گذاری کندی اصلی باشد تا گیرنده را ترغیب به اشتراکفرد و مرتبط با ایدهمنحصربه

 
 محیط

محیط، در موفقیت بازاریابی ویروسی بسیار ضروری است. تغییرات اندک در محیط، 
 .شودمنجر به نتایجی عظیم می

 

 معیارهای سنجش کمپین وایرال مارکتینگ
گیری سازی و سازماندهی اطالعات کمپین ویروسی، ابزارهای اندازهبه منظور شفاف

های مرتبط با اهداف کمپین، باید در نظر گرفته شوند. برخی از نتایج شناختی فعالیت
گذاری و اشتراکتواند شامل مواردی همچون میزان بازدید، تعداد کلیک، بازاریابی، می

مواردی از این قبیل باشد. اطالعاتی مانند میزان بازدید برای یک محصول یا تعداد 
ی تعداد افرادی باشد که اطالعات ارائه شده دهندهتواند نشاناعضای یک کمپین، می

تواند به های آماری، نظرسنجی نیز میاند. در کنار دادهها را تائید کردهتوسط بازاریاب
تر بوده و نیاز به منابع گیری، پیچیدهابی محصول کمک کند. این روش اندازهارزی

 .بیشتری دارد
توان از آمار مختلف کنندگان نسبت به یک برند، میدر ارتباط با نگرش مصرف

گذاری استفاده کرد. تعداد های اجتماعی از جمله تعداد الیک و اشتراکرسانه
یا کیفیت ارزیابی شده توسط کاربران، بازدیدهای یک برند یا محصول خاص 

 .ی نگرش کاربران هستنددهندهنشان
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گیری کنندگان و تصمیماقدامات رفتاری بسیار مهم هستند، زیرا تغییر در رفتار مصرف

های ویروسی ها امید دارند از طریق کمپینخرید، همان چیزی است که بازاریاب
توانند به عنوان زمینه وجود دارند که میشماری در این های بیمشاهده کنند. شاخص

توان به تعداد الیک، میزان ها میها به کار روند. از این شاخصتابعی از عملکرد بازاریاب
گذاری، بررسی محصوالت و نظرات کاربران اشاره کرد. میزان تعامل بازدید و اشتراک

نام کنندگان، کاربران ثبتلکنندگان با برند، از طریق معیارهایی مانند تعداد دنبامصرف
 .گیری استشده و زمان صرف شده در وبسایت، قابل اندازه

 
های بازاریابی ویروسی، سایر مدیران، در تعیین تغییرات فروش، باید عالوه بر فعالیت

رود بازاریابی ویروسی عالوه بر تاثیر عوامل تاثیرگذار را نیز در نظر بگیرند. انتظار می
 .ها شودباعث کاهش چشمگیر هزینه مثبت در فروش،

 
سازد، اما به خودی خود باعث پذیر میاینترنت، ویروسی شدن سریع کمپین را امکان

گذاری سریع محتوا شود؛ بلکه صرفا مردم را قادر به اشتراکویروسی شدن آن نمی
 .کندمی

 
 :پیروی کندهای مشخصی به طور کلی، یک کمپین برای موفقیت باید از دستورالعمل

 برای اغلب مخاطبان، جذاب باشد. 
 گذاری کندای ارزشمند باشد که مخاطب را مجاب به اشتراکبه اندازه. 
 از بسترهای عظیمی همچون فیسبوک و یوتیوب استفاده شود. 
 محتوا باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد. 
 مرتبط با جامعه و منطقه باشد. 
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 ها بر بازاریابی ویروسیآنهای اجتماعی و تاثیر شبکه
های اجتماعی، به طور قابل توجهی باعث اثربخشی بازاریابی ویروسی شده رشد شبکه

ی استفاده از بازاریابی ویروسی و های اجتماعی، باعث تغییر در نحوهاست. رسانه
اند؛ این امر، باعث شده بسیاری از سرعت انتشار اطالعات و تعامل کاربران شده

 .ها به عنوان راهی برای بازاریابی استفاده کننداز این شبکهها شرکت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنسرها
ها، همانند رسد اینفلوئنسربه نظر می. دهندمی ترجیح لوگو به را افراد با تعامل مردم

افراد ها از این ها و مشتریان هستند. امروزه اغلب شرکتپلی برای ارتباط شرکت
های اجتماعی، دنبال کنند. اینفلوئنسرها اشخاصی هستند که در شبکهاستفاده می

ها موثر هستند. روند اخیر در کنندگان زیادی دارند و روی تصمیم گیری و انتخاب آن
گذاری محتوای ی انگیزه به کاربران برای اشتراکی ارائههای تجاری، بر پایهفعالیت

 .تبلیغاتی است
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ها را به عنوان اینفلوئنسرهای خوب در نظر ها، معموال افراد مشهور یا سلبریتیبازاریاب

های عمومی، همچنان بیشترین استفاده را توسط گیرند. این نوع شخصیتمی
اند که مشتریان، ها دارند؛ با این حال، محققان به این نتیجه دست یافتهشرکت

 .مال قبول ندارندها را کاتاثیرگذاری کارآمد سلبریتی
 

های اجتماعی، ی بیش از پیش مردم از اینترنت، ستارگان شبکهامروزه به دلیل استفاده
ها، همکاری با این افراد را به کنند. شرکتنقش مهمی در بازاریابی ویروسی ایفا می

ها نفر دنبال گیرند. این افراد توسط میلیونمنظور تائید محصوالت خود در نظر می
شوند، ارتباط و نفوذ بیشتری روی مخاطبان خود دارند و تعامل بیشتری نسبت به می

 .کنندمعیارهایی همچون تعداد الیک و نظرات ایجاد می
 

 مزایای همکاری با اینفلوئنسرها برای بازاریابی ویروسی
 هابرای شرکت

ی کمتری صرف بودجهسازد تا زمان و ها را قادر میبه کارگیری اینفلوئنسرها، اوالً شرکت
دهد؛ این روابط مبتنی بر اعتماد، توجه بازاریابی کنند، ثانیًا اعتبار پیام را افزایش می

دهند و یا مخاطب را جلب کرده، تقاضای مشتری را ایجاد کرده، فروش را افزایش می
 .کنندنگرش و رفتار مشتری را به سادگی در مسیر دلخواه، هدایت می

 
 هااینفلوئنسر برای

ها، تجارتی پرسود برای طرفین بدون شک به کارگیری اینفلوئنسرها توسط شرکت
نیست، بلکه کسی است که ” تخصص“صرفا به مفهوم یک ” اینفلوئنسر“است. امروزه 

 .گذاردهمزمان با انتقال پیام، بر اعتبار آن نیز تاثیر می
 
 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha


 

 

 

 

8 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 
 برای مشتریان

تر شده است؛ به خصوص که روزانه سختگیری برای مشتریان، این روزها روند تصمیم
شوند. اینفلوئنسرها به عنوان منابع معتبر در با تعداد زیادی تبلیغات مختلف روبرو می

ی آشنایان خود استقبال کنند. افراد از توصیهگیری مشتریان عمل میفرایند تصمیم
 .کنندها پیام را بدون منفعت شخصی منتقل میکنند، چرا که باور دارند آنمی

 
 !خطرات استفاده از اینفلوئنسر اشتباه

 هاخطرات برای شرکت
ی اشتباه است؛ بنابراین هدف ها، انتخاب اینفلوئنسر یا حیطهخطر اصلی برای شرکت

 قرار دادن یک بخش خاص و مخاطبان مناسب برای انتشار پیام، امری ضروری است. 
 

توان به ویروسی شدن محتوای یک میاز دیگر خطرات اینترنت و وایرال مارکتینگ، 
ی زمین اشاره کرد که در آن نقطه هیچ محصولی برای فروش شرکت در قسمتی از کره

 .ندارد
 

 خطرات ناشی از اینفلوئنسرها
ترین خطر در بازاریابی به روش ای از دانکن واتس و همکارانش، مهمطبق مقاله

تواند منجر به شکست که میویروسی، عدم انتقال پیام توسط اینفلوئنسر است 
توان به تغییر محتوای پیام و یا انتقال بازاریابی ویروسی شود. از دیگر خطرات، می
تواند ناشی از سوء تفاهم یا اقدام عمدی پیام اشتباه توسط اینفلوئنسر اشاره کرد که می

 .باشد
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 های بازاریابی ویروسی آنالینبهترین روش
 ارتباطی مناسب را هدف قرار دهیدمخاطب و کانال 1- 

ی هدف ی یک کمپین بازاریابی به روش ویروسی، شناخت جامعهاولین قدم در توسعه
شود. و محل فعالیت مجازی آن است. هیچ محتوایی به خودی خود، ویروسی نمی

شما باید پیام مناسب را به افراد مناسب ارسال کنید. کانال ارتباطی هم به همان اندازه 
توانید به مخاطب خود میت دارد. اگر شما در کانال اشتباه بازاریابی کنید، نمیاه

 .خورددسترسی داشته باشید و در این صورت، بازاریابی شما شکست می
 

 فیلم بسازید2- 
های ایجاد محتوای ویروسی است. زمانی که شما ساخت فیلم، یکی از بهترین روش

توانید آن را با دوستان دهید، میخود قرار می فیلمی را در یوتیوب یا صفحات مجازی
ها جذاب و مفید باشد، آن خود به اشتراک بگذارید، در صورتی که این ویدئو برای آن

 گذارند.را با دیگران به اشتراک می
 
یابد. عالوه بر در نهایت، این ویدئو محبوب شده و در سرتاسر اینترنت گسترش می 

ا به حد کافی جذاب باشد، افراد آن را در وبسایت و بالگ این، در صورتی که فیلم شم
 دهند.خود قرار می

گذاری شده، بلکه در در نتیجه مردم فیلم شما را نه تنها از طریق بستر اشتراک 
کنند و این امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر آن های مختلف نیز مشاهده میوبسایت

و بامزه باشد، احتمال ویروسی  ه یادماندنی، بدهندهشود. هر چه فیلم شما تکانمی
 .شدن آن بیشتر است
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 محصوالت و خدمات ارزشمند را به طور رایگان ارائه دهید3- 
های بازاریابی برای جلب توجه مشتریان، خدمات یا محصوالت بسیاری از برنامه

اول برای شما دهند. هر چند این کار در روزهای ارزشمند را به صورت رایگان ارائه می
 .سودمند نیست، اما اگر بتوانید توجه افراد را جلب کنید، به زودی سود خواهید برد

 
 جذابیت عاطفی ایجاد کنید4- 

بازاریابی ویروسی تاثیرگذاری زیادی ندارد، مگراینکه از جذابیت عاطفی برخوردار باشد. 
همین دلیل این موثرترین این نوع بازاریابی کامالً در ارتباط با احساسات است؛ به 

ی احساسی بازاریابی به روش ویروسی باید به هاست. انگیزهروش در میان سایر روش
 .حد کافی قوی باشد تا بتواند در جلب توجه موفق شود

 
 کاری غیرقابل پیش بینی انجام دهید5- 

پیش خواهید مردم متوجه بازاریابی شما شوند، باید کاری متفاوت و غیرقابل اگر می
 .روندبینی انجام دهید؛ چرا که مردم همواره به دنبال چیزهای جدید می

 
 

 گذاری، جاسازی و بارگذاری را فراهم کنیدامکان اشتراک6- 
گذاری، جاسازی و بارگیری باشد، به در صورتی که محتوای شما به راحتی قابل اشتراک

ر اختیار مخاطب قرار یابد. شما باید این امکان را دسرعت یک ویروس گسترش می
درک باشد که افراد را ترغیب به دهید؛ عالوه براین، پیام باید به حدی ساده و قابل

 .گذاری کنداشتراک
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 روی بازاریابی سنتی تمرکز نکنید7- 
ها به تبلیغ محصول یا بازاریابی سنتی، اغلب با استفاده از ستارگان سینما و مدل

دهند، کنید که مردم به شما و محصوالتتان اهمیت میمیپردازد. اگر فکر خدمات می
هایی جذاب هستند؛ در اشتباه هستید. مردم همواره به دنبال محتوای خوب، با داستان

بنابراین، به جای تمرکز بر محصوالت و خدمات و شرکت خود، روی خلق یک داستان 
 .جذاب تمرکز کنید

 
 رسانی اجتماعیاطالع8- 

افراد تاثیرگذار، محصوالت یا خدمات شما را به دیگران توصیه کنند و یا در صورتی که 
تر ها قرار دهند، دسترسی به مخاطب بیشتر، آسانمحتوای شما را در معرض دید آن

خواهد بود. از اینفلوئنسرها درخواست کنید تا محصوالت و خدمات شما را امتحان و 
گذاری نکنید؛ چرا ها تقاضای اشتراکز آنمحتوای شما را مشاهده کنند، اما مستقیما ا

کنندگان خود مفید بدانند، معموال به اشتراک که اگر محصول یا محتوا را برای دنبال
 .دهندگذاشته و گسترش می

 
 تقویت پیام بازاریابی ویروسی9- 

تواند فراموش شود. محتوای شما توسط یک پیام ویروسی یکبارمصرف، به سرعت می
ها جالب و پیش بینی نشده است و احساساتشان را تا شود، از نظر آنمردم دیده می

کنید، اما این به ها را به طور کامل جلب میکند و شما توجه آنحد زیادی تحریک می
های ویروسی استفاده معنای اتمام کار نیست. شما باید به طور متوالی، از مجموعه پیام

 .ویت کندکنید تا اثربخشی بازاریابی شما را تق
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