
مدس دوره: محمد    دوره دیجیتال مارکتینگ عادل طالبی های اجتماعیپروژه دوره بازاریابی شبکه
 جواد مجلسی

 Stateکنید، ابتدا ی که هم اکنون در آن فعالیت میزنسیب یبراهای اجتماعی از نگاه یک مشاور بازاریابی شبکه الف.
و مختصات بازار را توضیح بدید )به صورت چند تیتر ساده( سپس دلیل توصیه حضور یا عدم حضور در شبکه اجتماعی 

 را توضیح بدید.

 مشخص کردن جایگاه شما نسبت به رقبا و سهم بازار تقریبی و جایگاه برند شماست.( State)منظور از 

فرض کنید بیزنسی که در سوال باال مشاورش هستید، در شرایط کنونی برای رسیدن به مشتریان جدید در راستای  ب(
اید، نیازمند یک کمپین تبلیغاتی است. شما تصمیم دارید یک مسابقه بین هدفی که در سوال باال تعریف کرده

کمپین و شرکت را به صورت یک کمپین بریف برای های تبلیغاتی بگذارید، اما ابتدا باید شرایط معروفترین آژانس
 آنها شرح بدید تا آنها با یک راه حل کامل خدمت شما برسند. 

تر جزییات ایده خودتون رو به شرح زیر است، اما برای اینکه بتونین دقیق فیبر  نیکمپیک  اتییجزمهمترین 
 تونین جدول رو پر کنین.توضیح بدید می

 نیخالصه کمپ 
 یا  هدفMain Objective چیست؟ نیکمپ 
 جامعه مورد هدف چقدر است؟ ینیتخم تیکامل و جمع اتییبا جز نیهدف کمپ گروه 
 بشنوند و دیبا نیکه مخاطب یامیپ و نیکمپ اصلی امیپ call to action را تعریف کنین مربوطه 
  نیمهمتر insight ؟ود چیستتوجه بش دیبا نیکمپ نیادرکه  ییها 
  کیمتر KPI و مشخص کردن تارگت چیست نیکمپ یبرا 
 نیکمپ بودجه 
 نیکمپ یزمانبدن 

  



 
  بودجه کلی کمپین
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Overview 

 پروژه کلی مرور
 های فعالیت از ای خالصه پروژه، کلی )اطالعات
 محصوالت( تحقیقات، ارتباطی،

 

Objectives & KPI 
 پروژه این اهداف

 اندازه قابل باید که پروژه این در ما )اهداف
 باشد( گیری

 Target Audiences 
 مــخـــاطبــــان

 ( ؟کنیم صحبت خواهیم می کسانی چه با )

  
Messages 

 اصلی پیام
 انتقال خواهیم می را پیامی چه کمپین این )در

 دهیم؟(

 
 

 think, to audience the want you do What
 your seeing after do and feel

?communication 
 تفکری یا احساس چه ما مخاطبان داریم قصد

 ؟ باشند داشته ما ارتباطی رفتار با رابطه در
 دهند نشان آنها خواهیممی که العملی )عکس

 ( آنها بینش گرفتن نظر در با



  
image and Tone 

 ذهنی تصویر و لحن
 بسازیم، ذهنشان در خواهیم می تصویری )چه

 ( لحنی؟ چه با

 

 
guidelines branding and Advertising 

 برندینـــگ و تبلیـــغات اجــرایی قوانیـــن
 نظر در کمپین این اجرای در باید که )قوانینی

 شود( گرفته
 

 required Deliverables 
 این نــیاز مـــورد مـــوارد و مدیــــاها

 پـــروژه
 جدید، رسانه بیلبورد، تیزر، شعار، الین، )تگ

 فروش، نقاط تبلیغات
(CI,BI,Event,Packaging,Online 

 information Support 
 که )مواردی کمپین این حمایتی اطالعاتی

 ایده در را آنها باید و است مشتری مدنظر
 ( گرفت نظر در پردازی

 Detail Budget Campaign 
 کمپین بندی بودجه جزییات

 Proposition Media 
  پیشنهادی مدیاهای

 Timeline Campaign 
 کمپین زمانبندی

 
  



اگر اشکاالت و ابهاماتون رو تو سوال یک و دو بر طرف کردید، حاال وقتشه که بشینین اونور میز، یعنی شما آژانس 
 تبلیغاتی هستید و این بریف برای توجیه کردن شما نوشته شده، حاال باید بیاین براش راه حل بدید.

 چجوری؟

 جواب سواالت رو در ادامه بدید تا بتونین اونور میز هم بشینین. :دی

 15این بودجه بین ای بر حسب مقیاس بیزنس شما برای کمپین طراحی شده داده شود، اگر به شما بودجهج( 
 تومان است. میلیون 100تومان تا میلیون 

حالت برای  ترینبهینهی که در موردش صحبت کردید، به شما به عنوان یک سوشال مدیا مارکتر باید برای بیزنسحال 
ریزی کنین. فرصت زمانی که باید بودجه را و هدفی که عنوان کردید برای این بودجه برنامه Objectiveدستیابی به 
 هایی که ابتدای کمپین تنظیم کردید برسید. KPIیا  KPIاست و باید به  ماه 1خرج کنین 

 به سواالت زیر پاسخ بدید:در این مسیر شما باید 

تونین توی زلکا برین و می کنین تا به اهدافتون برسین؟مکانیزم کمپین را چطور برنامه ریزی می .1
ها )مثال میاین یه سری پست آموزشی میذارین، بعد میرین در مورد قیمت هاتون رو انتخاب کنینمارکبنچ

میگین و تو استوری خودتون و اینفلوئنسرها و ... لینک میدید که برن تو وب سایت ازتون خرید کنن؛ هدف 
و تا خرید از سوشال مدیا برسین، این مکانیزم را میتونین به صورت یه شکل ر 5000کلی شما هم اینه که به 

 های ورد بشکین( objectیا همینجا با اسمارت  paintتخته یا یه شکل تو 
دین؟چقدر پول بابت چی میدین تا به هدفی که تعیین کردین بندی کمپینتون رو چجوری انجام میبودجه .2

 برسین؟ این بخش تقریبی هست و البته بهتون نشون میده چقدر هدفتون واقع بینانه است.
تونین می اصلی کمپین شما و هشتگ شما چیه؟ چرا یه همچین چیزی رو انتخاب کردین؟شعار خالقانه، کپی  .3

های شما چیکار کردن و دارن میکنن و چی داره بهشون جواب تو زلکا برین و بنچ مارک کنین و ببینین رقیب
 میده؟

4. Key Visual دن بگن، آره کمپین شما چه چیز خاصی توش داره؟ منظورم اون تصویر کلیدیه که تا همه دی
 های اجتماعیاین فالن کمپین فالن شرکت بود تو شبکه

کنین چجوریه؟ از چه مدیاهایی توش هست؟ِکی چی در این مدت برنامه ریزی می سوشال مدیا کلندری که .5
 پست میکنین؟ِکی شروع میکنین کمپینتون رو و چجوری پایان میدین بهش؟

ا از شما به بیرون منتشر میشه که باید با فکر کمپین یکپارچه به ازای هر پست و استوری کمپین شما یه محتو .6
)الزم نیست  چیه؟ جنس محتوای پیشنهادی شماباشه و توی تقویم شبکه اجتماعیتون دیده باشینش، حاال 

ای که این محتوا یا محتواها به صورت عکس، فیلم، توییت یا پست در محتوا را درست کنید، باید قصه
فکر -توانند بریفی از بریف کلی را در خود داشته باشندداشته باشند، حتی هر کدام می لینکداین هست شرح

 کنین میخواین بدین یه عکاس، یا فیلمبردار یا ... برای شما این محتوا رو بسازه، بهش چی میگین؟(
و باید از  خوب حاال که انقدر خوب پیش رفتین، حتما میدونین که کمپین شما نیاز به طراحی پروموشن داره .7

های کسب و کار شما این پیام و پروموشن که باعث رسیدن به هدفتون هست، منتشر همه تاچ پوینت
خواین منتقل کنین؟حواستون تونین و میهایی میها رو به نظرتون از چه تاچ پوینتبشه. این پروموشن



پروموشن گذاشتین و همون  تون محدود هستش و تو سوال دو باید ببینین چقدر بودجه برایباشه بودجه
 رو به اینجا اختصاص بدین. 

 تو این قسمت مهمه که برین تو زلکا و اینفلئنسراتون رو انتخاب کنین 
 بریف شما برای اینفلوئنسر چیه؟

 
 های خوب تبلیغاتی که به دردتون میخوره رو هم تو زلکا انتخاب کنینمهمه که کانال

 شما در اینستاگرام، تلگرام چیه؟بریف شما برای آژانس پخش تبلیغات 
 

تومن  30پولی که بابت این ماجرای پروموشن میدید رو فرض کنین برای اینفلوئنسرها به ازای هر ایمپرشن 
تومن پرداخت میکنین. حواستون باشه که کانورژن از  10های تبلیغاتی پرداخت میکنین و برای کانال

که کمتر باشه و شاید وابسته به محتوا و چیزی باشه که  های تبیلغاتی به سمت هدف شما ممکنهکانال
 بناست بهشون بدین تا پخش کنن.

 
خوب حاال برگردین از اول سواالت و ببینین که آیا این کمپینی که طراحی کردید با چیزی که اون اول گفتید  .8

طرحتون هماهنگ هست؟در راستای اهداف شما هست؟ برین بشینین سمت کارفرما و ببینین مشکالت 
چیه؟آیا جای کارفرما بودید حاضر بودید این پول رو به خودتون بدید؟ اگه حاضرید، همین االن به خودتون 

 و برنامتون اعتماد کنین، اگه نه، دلیلش رو بگین و ببنین میتونین بهبودش بدید؟
و گزارشی از زلکا در  های اجتماعی قبال اجرا شده بوده؟ اگه شده برینآیا کمپینی شبیه کمپین شما تو شبکه .9

بینی کردید رو تصدیق بکنه، برای گزارش گیری از زلکا، کافیه که تو بیارین که بتونه نتایجی که شما پیش
 خواهین رو مشخص کنین و گزارشش رو بگیرین.بخش ساختن بولتن برین و اونچه که می
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