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رازهاي پخش ويروسي محصوالت
یٔبر ی ٔسزی ٞستٙس؟
چزا بعؽی اس وبال ٞب ٚیرٚسی پرص ْی ض٘ٛس ٔ ٚثُ ین ة
بزای پبسد ٌفتٗ ب ٝایٖ سٛاَ تحكیلبت سیاز ی ا٘جبْ زاز ٜاست ٔ ٕٝٞ .حػٛالتی ؤ ٝثُ ٚیرٚس آ٘فٛال٘شا
ٔسزی ٞستٙس ٔ 6طرػٔ ٝطتزن زار٘سٔ .طرػبتی وْ ٝی تٛاٖ اس آٟ٘ب تمُیز وززٞ ٚ ٜز ٔحػَٛی را ٚیرٚسی
وزز.

ی ٚیرٚسی ضسٖ
ٔززْ ٔعٕٛال فىز ْی وٙٙس ؤ ٝحػٛالت ٔسزی تٟٙب اس ضب٘س بٟزْ ٜی بز٘س ،أب ٔٗ ْی ٌْ ٛ
ربطی ب ٝضب٘س ٘ساضتٔ ٚ ٝسئّ ٝای تػبزفی ٖیست  .ایٖ وبر ب ٝعّٓ ٖیاس زارز.
یٖ إُِّی ٔطرع ضس ٜاست و ٝضزایط  ٚذػٛظیات ذبظ ببعج ْی ض٘ٛس ٔطتزی تطٛیق ضٛز
زر تحكیلبت ة
ٔحػَٛی ذبظ را ب ٝاضتزان بٍذارزٞ .ز تجبرتی ْی تٛا٘س ایٖ زیزٌبٞ ٜب را زر ٔطتزیاٖ ایجبز وزز ٜتب بتٛا٘س ین
ٔحػٚ َٛیرٚسی ایجبز وٙس.
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ی عظیم نیست ".
"حتما نیاس به بودجه تبلیغات
ی ٔحػ َٛب ٝببساریاةی والْی بستًی زارز – ایٖ ٘ٛع
ی یٞبی ٔطتزیاٖ زر رابط ٝبب ذز ز
ی ٖیْ ی اس تػٓیْ ير
تمز بب
ببساریاةی ٔطٕئٗ تز اس تبُیغبت سٙتی است  ٚعّٕىزز ٞسفٕٙسا٘ ٝتزی زارز .ب ٝعال ٜٚاوثز ایٖ تعبٔالت ب ٝغٛرت
آفالیٖ رخ ْی زٙٞس یعٗی جبیی و ٝتبُیغبت ب ٝآٖ زستزسی ٘سار٘س.
ی
" لببُ اعتٕبز بٛزٖ ینی اس زالیَی است و ٝببعج ْی ضٛز ببساریاةی طی غحبت ٞب  ٚتعبریف ٔطتزیاٖ تأثر
لببُ تٛجٝی بز رفتبر ٔطتزیاٖ زیٌز زاضت ٝببضس".
ی ب ٝاضتزان بٍذارز
بزای تَٛیز ٔحػٚ َٛیرٚسی ؤ ٝطتزی زٚست زاضت ٝببضس ٔعتبز بٛزٖ آٖ را بب زیٌزاٖ ٖس
ی اس ایٖ عٙبغز وُیز ی زر طزاحی ٔحػ َٛبٟز ٜبزز:
بب ز
 .1تجارت اجتماعی.
یضتز سٔبٖی زٚست زار٘س اس ٔحػَٛی استفبز ٜوٙٙس و ٝآٖ وبال ببعج ایجبز حس ذبظ بٛزٖ زر آٟ٘ب
ٔطتزیاٖ ة
ی ٔززْ جسا ٞستٙس .بزای ٔثبَ پٛضبن  ٚب ٝذػٛظ ٔب٘تٞ ٛبی ذب٘ٓ ٞب و ٝبٝ
ضس ٚ ٜب ٝآٟ٘ب تّكیٖ وٙس و ٝاس سب ر
تبسيی تٛسط ٔشٞ ٖٚبی ذبظی زر ضٕبَ ضٟز فزٚذتْ ٝی ض٘ٛس  .ایضبٖ عٕٔٛب اس ین ٔسَ تعساز وٓی تَٛیز
ی وٙٙس  ،ج ٖٛقیٔت ٞب ب ٝضست ببالست.
ْی وٙٙس  ٚای ای٘ى ٝفمط اضربظ ذبظی ْی تٛا٘ٙس اس ایضبٖ ذز ز
ی ببعج ْی ضٛز حس وٙٙس بب زیٌزاٖ ٔتفبٚت ٞستٙس .ایضبٖ ٌب ٜی فمط  ٚفمط  ٓٞبزای
ا٘حػبری بٛزٖ ذز ز
ی وٙس.
ی اس زاضتٗ ٔعزف اس ایضبٖ ذز ز
ٔطتزیاٖ ذبظی وبر ْی وٙٙس  ٜ ٚیچ وس ٘ٓی تٛا٘س غ ر
 .2محزک ها.
ٔحػٛالت ْی تٛا٘ٙس ب ٝبرصی اس س٘سيی رٚسٔ ٜب تبسیَ ض٘ٛس ،بٙببزایٖ ضٕب ْی تٛاٖیز یازآٚرٞب  ٚزالیَی طزاحی
ییَ
ی ٞز ببر و ٝب ٝضٕب ا ْ
وٗیز ؤ ٝطتزی را زٚببر ٜب ٝسبیت ضٕب ٞسایت ْی وٙس .بزای ٔثبَ فیس بٛن  ٚتٛتر
ییَ ٔبروتیً٘ ٓٞ
ْی س٘ٙس ضٕب را زٚببر ٜب ٝسبیت ذٛز ٞسایت ْی وٙٙس .اس ایٖ ٔحزن ٞب ْی تٛاٖ زر ا ْ
استفبز ٜوزز.
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 .3تأثیرگذار ی احساسی.
یٖ رفتٗ
اٌز ٔحػ َٛاحسبسبتی ذبظ را زر فزز بزٚس زٙٞسٔ ،ثال ٔطىُی پز استزس را حُ وزز ٜای ببعج اس ة
٘براحتی زر ین رٚس افسزز ٜض٘ٛس ،ا ٚبٔ ٝحػ َٛایٔبٖ پیزا وزز ٚ ٜب ٝآٖ ٚابستْ ٝی ضٛز .بزای ٔثبَ اٌز ٔمبِٝ
ای زر ین ٚة سبیت فٛوب ٜی ببعج ذٙس ٜضٕب ضٛز احتٕبَ ب ٝاضتزان ٌذاضتٗ آٖ بب زٚستب٘تبٖ افشایش پیزا
ْی وٙس.
 .4در معزض دید بودن.
ی یافتٗ ٔحػْ َٛی ض٘ٛسٔ ،ب٘ٙس ِ ٌٛٛذبظ ای استفبز ٜاس رً٘ی ذبظ ،ببعج ْی
ذػٛظیاتی و ٝببعج تٕب س
ض٘ٛس ٔطتزی راحت تز زر سٔبٖ استفبز ٜاس ٔحػ َٛب ٝبز٘س آٖ تٛج ٝوٙٙس .بزای ٔثبَ ضٕب سزیعب بب ٍ٘ب ٜی وٛتبٜ
ی ضزوت ٞب ار
یا آیف ٖٛاس ٞسفٞ ٖٛبی سفیز استفبزْ ٜی وٙس زر حبَی و ٝسب ر
ی آیپبز را تطدیظ ْی ز ٜیز س ر
ٖس
رً٘ ٞبی تیرٔ ٚ ٜطهی استفبزْ ٜی وٙٙس.
 .5ارسش عملی.
ٔطتزیاٖی ٔعٕٛال ٔحػَٛی ٚالعب ٔفیز و ٝب ٝوبربز وٕه ْی وٙس ٔطىالتص راحت تز بزطزف ض٘ٛس را بٝ
ی ْی وٙٙس .بزای ٔثبَ ٘زْ افشار تبّت اٚر ٘ٛت( )Evernoteب ٝافزاز وٕه ْی وٙس اطالعبت را
ی تٛظٜ
زیٌزاٖ ٖس
ب ٝسبزيی زست ٝبٙسی وزز ٚ ٜاتفبلبت ٔ ٟٓرا ب ٝآٟ٘ب یازآٚر ی ْی وٙس ،بٙببزایٖ زر سٔبٖ جست  ٚج ٛافزاز سیاز ی
ی االٖ رٚی تبّت ٔٗ ٞ ٓٞستٚ .العب خیَی عبَی بٛزٚ ٜ
آٖ را ب ٝزیٌزاٖ پیضٟٙبز وزز ٜا٘س .ایٖ ٘زْ افشار ا٘سر ٚز
ی تزیٖ ٞبی
ٔٗ ذٛزْ ایٖ ٘زْ افشار ر ٚب ٝاضتزان ٌذاضت ٝاْ .ایٖ ٘زْ افشار االٖ جش ٚپز فزٚش تزیٖ  ٕٝٞ ٚير
ی است.
ا٘سر ٚز
 .6داستان.
ی تٛا٘بیی ٌفتٗ زاستبٖ آٖ را زاضتٝ
ی اطالعبتی زر ٔٛرز ٔحػ َٛضٕب را ب ٝاضتزان بٍذار٘س ،آٟ٘ب بب ز
اٌز افزاز بب ز
ببضٙس .ایٖ ٔسئّْ ٝی تٛا٘س ب ٝسبزيی ین جّٕٔ ٝطرع زر ٔٛرز وبری ببضس ؤ ٝحػ َٛا٘جبْ ْی زٞس ای
ای٘ى ٝزاستبٖی پیچیز ٚ ٜوبُٔ ببضس و ٝبٛجٛز آٔسٖ  ٚاستفبزٞ ٜبی ٔحػ َٛرا تٛؼیح ْیزٞس  .بزای ٔثبَ افزازی
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ی زازْ ٜی ض٘ٛس بب افتربر زر ٔٛرز
یٜ
و ٝوبالیی را ذزیزار ی ْی وٙٙس و ٝلسٕتی اس زرآٔس آٖ ب ٝین ٔٛسس ٝخ ر
آٖ ب ٝزٚستبٖ ذٛز تٛؼیح ْی زٙٞس.

تّفٗ 0511 8697940 :
سبیت www.AraSoft.ir :

ٕٞزا09152451541 : ٜ
پست اِىتز٘ٚیه Info@arasoft.ir :

