
 وايرال مارکتينگ چيست؟

 

 وايرال مارکتينگ يا همان بازاريابی ويروسی يکی از انواع سبک های
اقع می باشد. در و و سوشال مديا ريق رسانه های اجتماعیطتبليغاتی از 

م می توان گفت به کمک وايرال مارکتينگ، تبليغات دهان به دهان انجا
را فدر محيط های آسانی می شود. به اين صورت که افراد، تبليغات را به 

 رسانه منتشر می کنند.

 
 وايرال مارکتينگ را از کجا شروع کنيم؟

 

ينگ وايرال مارکت بسياری از افراد با اين موضوع رو به رو می شوند که
را از کجا و چگونه می توان شروع کرد؟ در اين قسمت به بررسی چند 

توليد محتوای ويروسی و همچنين شروع وايرال مارکتينگ، نکته برای 
می پردازيم.افزايش بازديد آنها   



 تعيين هدف از توليد محتوای ويروسی

 

نگ رال مارکتيدر قدم اول بايد هدف از توليد محتوای ويروسی را در واي
ه از ال اين بوده اند کبمشخص کنيد. در گذشته تمامی بازارياب ها به دن

يد د مخاطب را جذب کنند. اما امروزه اگر هدف از تولنهر طريقی بتوان
محتوای ويروسی مشخص نباشد، در جذب مخاطب با مشکل مواجه می 

 شويد.

 
 شناخت مخاطب

 

را در شبکه های مجازی برای اينکه بتوانيد محتوای ويروسی خود 
 منتشر کنيد، بايد در ابتدا بر روی مخاطب خود و سوشال مديا مختلف

عاليق و خواسته های مخاطب را در نتيجه شناخت کافی داشته باشيد. 
 شناسايی کنيد و سپس با توجه به آنها به توليد محتوا بپردازيد. 

 
محتوای ويروسی  با کيفيتتوليد   

 



و با کيفيت تاثير زيادی بر روی جذب مشتری و توليد محتوای عالی 
ر وايرال مارکتينگ دارد. همچنين سعی کنيد محتواهای توليد شده را د

 شبکه های اجتماعی مختلف منتشر کنيد.
 استفاده از هشتک برای توليد محتوای ويروسی

 

برای هر کمپين از کسب و کارتان يک هشتک مشخص کنيد. زيرا با 
 رآسان ت را در سوشال مديا ا، اشتراک گذاری محتوااستفاده از هشتک ه

می شود. و سريع تر  
ويروسی محتوایعوامل مهم در موفقيت   

 

ويروسی  انتشار محتوای عوامل مهمی که می توان باعث موفقيت در
 شوند، عبارتند از:

 فراهم کردن رسانه های مختلف

 

ريد محتوای ويروسی به رسانه های اجتماعی مختلفی نياز دا انتشاربرای 
يميل و امنتقل کنيد. وب سايت،  بتا بتوانيد به آسانی پيام خود رابه مخاط

گرافيک از معروف ترين رسانه ها در حوزه وايرال مارکيتنگ می 
 باشند.

 اشتراک گذاری رايگان محتوا

 

ی ويروسی کمک کند، يکی ديگر از عواملی که می تواند به بازارياب
ا اشتراک گذاری محتواهای ويروسی رايگان می باشد. به عنوان مثال شم

ر می توانيد اطالعاتی از يک نرم افزار را به صورت رايگان در اختيا
 مخاطب قرار دهيد.



 استفاده از تجربيات افراد

 

ريد. از افرادی که در زمينه وايرال مارکتينگ فعاليت می کنند، کمک بگي
ا يکی از عوامل مهمی که شما را به موفقيت در حوزه وايرال زير

 مارکتينگ نزديک می کند، استفاده از تجربيات و دانش افراد در اين
 زمينه است.

 
 مزايای وايرال مارکتينگ

 

 از مزايای وايرال مارکتينگ می توان به موارد زير اشاره کرد:

  ترين ابزارها برای برند سازی: وايرال مارکتينگ يکی از قدرتمند
برند سازی می باشد. زمانی که يک محتوای مناسب توليد شود، 

کاربران تصميم می گيرند که آن را به اشتراک بگذارند و اين موضوع 
 می تواند به برند سازی و همچنين افزايش اعتبار برند شما کمک کند.



  را کاهش هزينه: در کمپين های وايرال، کاربران محتوای توليد شده
سوشال مديا منتشر می کنند که اين موضوع  شبکه های اجتماعی و در

 قابل توجهی هزينه های تبليغاتی شما را کاهش دهد. يزانمی تواند به م
  قابليت انتشار باال: محتواهايی که در اينترنت وايرال می شوند قابليت

ا می انتشار بااليی دارند و به دست تعداد زيادی از افراد در سراسر دني
 رسند.

  منظور از کمپين وايرال مارکتينگ چيست؟

  

در توليد محتواهای وايرالی با دو رويکرد آشکار و پنهان مواجه هستيم. 
به اين صورت که در رويکرد آشکار، تبليغاتی بودن محتوا در همان ابتدا 
به خوبی برای مخاطب روشن است. اما در رويکرد دوم، مخاطب بايد به 

برسد تا متوجه تبليغاتی بودن آن شود، در مواردی نيز انتهای محتوا 
  ممکن است اين موضوع درانتهای محتوا نيز برای مخاطب فاش نشود.

نکته مهمی که در رويکرد پنهان بايد در نظر بگيريد اين است که 
  مخاطب نبايد احساس فريب خوردگی کند.

يم، در کمپين با توجه به مواردی که در قسمت فوق به آنها اشاره کرده ا
وايرال مارکتينگ شما بايد در ابتدا محتوايی جذاب برای مخاطب توليد 

ند به عنوان جرقه ای برای موفقيت نمحتواهای اوليه می توا زيرا کنيد.
  های بعدی در حوزه وايرال مارکتينگ باشد. 



  
  تبليغات موفق ويرال مارکتينگ

 

ده ايد. شآشنا  )(بازاريابی ويروسیتا به اينجای مقاله با وايرال مارکتينگ 
ی در اين قسمت به بررسی نمونه های تبليغات موفق وايرال مارکتينگ م

 پردازيم.

) يکی از نمونه های بازاريابی ويروسی ويدئويی موفق TNTتی ان تی (
برای معرفی شبکه تلوزيونی تی ان تی، دکمه ای  2012است. در سال 

بلژيک قرار داده شد که در نزديکی بزرگ در وسط يکی از ميدان های 
 "فشار دهيد تا با صحنه ای هيجان انگيز رو به رو شويد"آن عبارت 

ميليون  23اين ويدئو در کمتر از يک هفته، بيش از نوشته شده بود. 



بازديد کننده داشت و به عنوان يکی از موفق ترين ويديئو های وايرال 
  مارکتينگ شناخته می شود.

ديگر از نمونه های موفق تبليغات وايرالی است. شرکت شرکت اپل يکی 
کمپينی را راه  Xبا انتشار آيفون  ،اپل در سال های ابتدايی فعاليت خود

اندازی کرد. در اين کمپين از مخاطبان خواسته شد که با آيفون خود يک 
عکس سلفی بگيرند و آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. 

ن عکس ها، شرکت اپل توانست کيفيت باالی دوربين سلفی با انتشار اي
  آيفون را به مردم نشان دهد.

  

آژانس تبليغاتی مانا رسانه در زمينه برندسازی در شبکه های اجتماعی و 
سوشال مديا فعاليت می کند. اگر به دنبال پشتيبانی هستيد که به کمک آن 

مانا رسانه مراجعه  بتوانيد در کسب و کار و تخصصتان موفق شويد، به
  کنيد و از مشاوره های تخصصی اين مجموعه بهره مند شويد.

  


