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5/5 - (1 امتیاز)

از آنجایی که برندها در سراسر جهان برای دستیابی به مخاطبان هدف خود به رسانه های اجتماعی متکی هستند، نیاز

روزافزونی به مدیران رسانه های اجتماعی وجود دارد. در این راهنما، یاد خواهید گرفت که چگونه بدون تجربه ادمین

رسانه های اجتماعی شوید.

ما تمام مهارت هایی را که برای توسعه نیاز دارید، جایی که باید به دنبال کار بگردید، و اینکه چگونه به بهترین شکل

موقعیت خود را برای به دست آوردن مشتریان ثابت داشته باشید، بررسی خواهیم کرد. در اینجا به منظور آشنایی بیشتر
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الزم است ادامه مطلب را بررسی کنید.

فعالیت ادمین اینستاگرام

ادمین رسانه های اجتماعی در رابطه با بازاریابی و ایجاد حضور آنالین یک برند، مسئولیت های مختلفی دارند. این شامل:

تأثیرگذاری اجتماعی

یکی دیگر از مسئولیت های مهم ادمین رسانه های اجتماعی، تأثیرگذاری اجتماعی، ایجاد اعتبار برند شما در کانال های

مختلف اجتماعی است. این معموًال از طریق ایجاد، توزیع و به اشتراک گذاری محتوای ارزشمند و جذاب انجام می شود.

بهبود شبکه اجتماعی

به عنوان یک ادمین رسانه های اجتماعی، باید چهره ها و برندهای تاثیرگذار و معتبر در بازار هدف خود را بیابید و با آنها

ارتباط برقرار کنید. این به شما این امکان را می دهد که به مخاطبان بیشتری دست پیدا کنید و در عین حال اعتبار برند

خود را نیز تقویت کنید.

فروش محصوالت در شبکه اجتماعی

فروش اجتماعی به شما این امکان را می دهد که عالقه ای را که برای برند خود ایجاد می کنید به یک جریان ثابت از

مشتریان خود تبدیل کنید. اگر شما یک تجارت الکترونیک را مدیریت می کنید، حتی می توانید محصوالت را مستقیمًا در

بسیاری از پلتفرم های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیس بوک بفروشید.

وظایف روزانه یک ادمین رسانه های اجتماعی

در اینجا برخی از وظایف متداول مربوط به مدیریت حضور یک برند در رسانه های اجتماعی آورده شده است.

زمان بندی پست ها

راه اندازی پروفایل ها

ایجاد گرافیک

پاسخگویی به سواالت خدمات مشتری

یافتن محتوای مرتبط برای اشتراک گذاری

بهینه سازی پروفایل ها و پست ها برای دسترسی ارگانیک
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گزارش دسترسی، ترافیک و سایر معیارهای مهم به طرف های مهم

ادمین رسانه های اجتماعی می توانند در خدمات خود تخصص داشته باشند و لزومًا نیازی به ارائه همه چیز در این

لیست ندارند، اما آنها باید به اندازه کافی شایستگی داشته باشند تا به مشتریان خدماتی قوی ارائه دهند که ارزش

سرمایه گذاری را داشته باشد. مشتریان می خواهند کارها را تا حد امکان کارآمد نگه دارند و نمی خواهند تعداد انگشت

شماری از مدیران رسانه های اجتماعی را فقط برای انجام وظایف اولیه استخدام کنند.

یک ادمین رسانه هاي اجتماعی به چه مهارت هایی نیاز دارد؟

برای ایفای موثر تمام این مسئولیت ها، ادمین رسانه های اجتماعی نیاز به توسعه انواع مهارت های مختلف دارند. در

اینجا برخی از مهم ترین مهارت هایی که برای تبدیل شدن به یک ادمین رسانه های اجتماعی به آنها نیاز دارید آورده شده

است:

کپی رایتینگ

ادمین رسانه های اجتماعی باید برای انتقال پیام برند خود با مخاطبان هدف خود، مطالب زیادی را منتشر کنند. این امر

باعث می شود که مهارت های کپی نویسی خود را توسعه دهید تا بتوانید نسخه ای مختصر بنویسید که توجه مخاطبان

شما را جلب کرده و واکنش احساسی را برانگیزد.

طراحی گرافیک

محتوای بصری برای جلب توجه مخاطبان و جذب آنها با برند شما ضروری است. به این ترتیب، توانایی ایجاد گرافیک

خیره کننده بخش مهمی از وظایف ادمین رسانه های اجتماعی بودن است.

خدمات مشتری

مهارت های خدمات مشتری بخش بزرگی از ادمین رسانه های اجتماعی بودن است زیرا به شما امکان می دهد نگرانی های

مشتریان خود را درک کنید و در سطح عمیق تری با آنها ارتباط برقرار کنید. مشتریان اغلب سواالتی دارند و بسیاری تمایل

دارند برای یافتن پاسخ، به حساب های رسانه های اجتماعی یا در نظرات پست ها یا پیام های مستقیم مراجعه کنند.

مهارت های تحقیق

به عنوان یک ادمین رسانه های اجتماعی، باید از تمام اخبار و روندهای مرتبط با رسانه های اجتماعی و دنیای دیجیتال به

روز باشید. این به شما امکان می دهد تا مطمئن شوید که استراتژی شما برای موفقیت مناسب است و هیچ فرصت
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جدیدی را از دست نمی دهید.

حقوق ادمین شبکه های اجتماعی

درآمد ادمین رسانه های اجتماعی چقدر است؟

ادمین رسانه های اجتماعی در سراسر جهان تمایل به کسب درآمد خوبی دارند. مقدار درآمد آن ها به موقعیت مکانی و

سطح تجربه شما بستگی دارد.

نکات قابل توجه در بررسی اینکه چگونه ادمین اینستاگرام شویم؟

بازاریابان دیجیتال چقدر درآمد دارند؟ مطالعه ای در مورد تجزیه و تحلیل حقوق مشاغل محبوب بازاریابی دیجیتال، از

جمله متخصصان رسانه های اجتماعی، مدیران رسانه های اجتماعی و ادمین رسانه های اجتماعی شده است و به این

نتایج دست پیدا کردند:.

بازاریابی رسانه هاي اجتماعی را یاد بگیرید

موفقیت به عنوان یک ادمین رسانه های اجتماعی مستلزم یادگیری مداوم است. فراتر از توسعه مهارت های مورد نیاز

برای انجام وظایف یک ادمین رسانه های اجتماعی، باید نکات پلتفرم های مختلف رسانه های اجتماعی را بیاموزید.

این به معنای تسلط بر توانایی مدیریت تبلیغات پولی و گسترش ارگانیک در کانال های رسانه های اجتماعی است.

تبلیغات پولی فرصت بزرگی را برای کسب وکارها فراهم می کند تا به مخاطبان هدف خود دست یابند و پایگاه مشتریان

خود را رشد دهند و در عین حال بازدهی باالیی از سرمایه گذاری خود کسب کنند.

سئو همچنین برای پلتفرم های رسانه های اجتماعی مهم است، زیرا اکثر آنها به عنوان یک موتور جستجو برای انجام

فعالیت خود عمل می کنند. دانستن نحوه انجام تحقیقات کلمات کلیدی و نحوه ساختار محتوای رسانه های اجتماعی

می تواند به شما کمک کند تا به مخاطبان بسیار مرتبط دسترسی پیدا کنید.

بهترین راه برای یادگیری بازاریابی رسانه های اجتماعی و کسب مهارت های الزم برای اجرای موثر کمپین های PPC و

ارگانیک، دنبال کردن دوره بازاریابی رسانه های اجتماعی است. ی

ک دوره خوب به شما می آموزد که چگونه کمپین های PPC را بدون هدر دادن بودجه خود اجرا کنید و چگونه یک

استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی موثر برای استفاده از تمام کانال های رسانه های اجتماعی موجود طراحی کنید. هر
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پلتفرم یک پایگاه کاربری منحصر به فرد ارائه می دهد و بهترین کار را با انواع مختلف محتوا دارد.

پلتفرم های اصلی که باید به عنوان ادمین رسانه های اجتماعی به آن تسلط داشته باشید عبارتند از:

فیس بوک

فیس بوک یک پلتفرم رسانه اجتماعی بسیار محبوب با بیش از 2.5 میلیارد کاربر فعال است. به طور طبیعی، این به یک

دارایی اصلی بازاریابی برای انواع مشاغل تبدیل شده است. ایجاد صفحات تجاری، پیوستن به گروه ها و اجرای تبلیغات

پولی رایج ترین راه های ارتباط و تعامل با مخاطبان هدف خود در پلتفرم هستند.

اینستاگرام

اینستاگرام به کاربران این امکان را می دهد که تصاویر و ویدیوهای کوتاه همراه با کامنت را ارسال کنند. تقریبًا نیمی از

کاربران اینستاگرام حداقل یک تجارت را دنبال می کنند و این پلتفرم یک خروجی محبوب برای یادگیری در مورد برندها و

محصوالت است.

لینکدین

لینکدین یک شبکه اجتماعی است که برای حرفه ای ها طراحی شده است. تمرکز کاربران روی کسب و کار، شبکه و

محتوای با ارزش و معتبر مانند پست های وبالگ طوالنی و مقاالت رهبری فکری است. پایگاه کاربران عمدتًا از گروه سنی

مسن تر تشکیل شده است و تعداد افراد حرفه ای در موقعیت های سطح باال بیشتر از هر پلتفرم دیگری است.

تو�تر

تو�تر به اندازه فیس بوک یا اینستاگرام نیست، اما هنوز هم ابزاری عالی برای بازاریابی است. این پلتفرم در میان

هزاره ها محبوبیت بیشتری دارد و یکی دیگر از گزینه های پیش روی افرادی است که به دنبال یادگیری در مورد مارک ها و

مشاغل هستند.

پینترست

پینترست یکی دیگر از پلتفرم های مبتنی بر تصویر است که عملکردی مشابه موتورهای جستجو دارد. مردم از این پلتفرم

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد عالیق، سرگرمی ها و محصوالتی که می خواهند بخرند استفاده می کنند. بزرگترین

جمعیت شناسی پینترست زنان با درآمد باالتر هستند و این پلتفرم نسبت به سایر کانال های اجتماعی بازده سرمایه

گذاری بسیار باالتری دارد.
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حضور خود را در رسانه هاي اجتماعی ایجاد کنید.

بهترین راه برای توسعه توانایی های خود به عنوان ادمین رسانه های اجتماعی از طریق پروفایل های شخصی شماست.

نمایه های شخصی شما نیز راهی موثر برای یافتن مشتریان جدید ارائه می دهد.

با ایجاد یک حضور آنالین قوی، می توانید از حساب های کاربری خود برای نمایش مهارت های خود در رسانه های

اجتماعی به مشتریان بالقوه استفاده کنید. چه قصد دارید به عنوان یک فریلنسر کار کنید یا در یک شرکت یک موقعیت

مهم دارید، باید پروفایل هایی ایجاد کنید که خدمات رسانه های اجتماعی خود را در تمام پلتفرم های اصلی از جمله فیس

بوک، تو�تر، پینترست، اینستاگرام و لینکدین به خوبی فهرست می کند.
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همچنین می توانید از حساب های شخصی خود برای آزمایش تاکتیک های جدید قبل از اینکه آنها را با نمایه های

مشتریان خود امتحان کنید، استفاده کنید.

ایجاد حساب هاي تجاري در پلت فرم هاي اجتماعی بزرگ

به عنوان یک ادمین رسانه های اجتماعی، به یک روش موثر برای مدیریت چندین حساب مشتری نیاز دارید. همه

پلتفرم های رسانه های اجتماعی محبوب، حساب های تجاری را ارائه می دهند که به شما امکان می دهند تمام پروفایل های

خود را مرتب نگه دارید.

حساب های تجاری همچنین برای ایمنی مشتریان شما مهم هستند، زیرا به شما امکان دسترسی به پروفایل هایشان را

می دهند بدون اینکه مجبور باشند اعتبار ورود خود را به شما بدهند یا مستقیمًا به حساب هایشان دسترسی داشته

باشند.

ایجاد حساب های تجاری برای پلتفرم های رسانه های اجتماعی یک فرآیند ساده است. به عنوان مثال، با فیس بوک، برای

ایجاد حساب مدیریت کسب و کار فیس بوک خود به آدرس business.facebook.com بروید.

سخن پایانی

اگر می خواهید قبل از ادمین رسانه های اجتماعی، مهارت های خود را توسعه دهید، می توانید به عنوان مشاور رسانه های

اجتماعی یا متخصص در یک شرکت، شغلی پیدا کنید و مهارت خود را ارتقا دهید. افراد می توانند برای کسب آگاهی و

اطالعات بیشتر در این حوزه به سایت دیجی فالوور که ارائه دهنده خدمات موثر جهت خرید فالوور و الیک ارزان و

واقعی است، مراجعه کنید.
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میزان حقوق ادمین اینستاگرام به صورت توافقی و بر اساس حجم کار و وظایف محوله تع�ن می شود.

ادمین اینستاگرام شخصی است که مدیریت پیج را در اینستاگرام بر عهده می گیرد و با استفاده از روش های

گوناگون نظیر تولید محتوا، تحلیل و آنالیز پیج، تامین امنیت پیج و... به رشد صفحه شما کمک میکند

حقوق ادمین اینستاگرام چقدر است؟ -

ادمین اینستاگرام کیست؟ -

فالوور
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