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"راهنمای فعاالن روابطعمومی" یک راهنما با محتوای کاربردی بروز برای فعاالن روابطعمومی است که
توسط "شبکه اطالعرسانی روابطعمومی ایران (شارا)" منتشر میشود ،بنابراین هر کسی امکان استفاده از
مطالب آن را بدون نیاز به پرداخت هزینه دارد.

ق
م�دمــه

يكـي از نكاتـي كـه در روابـط عمومـي بـر آن تأكيـد
ميشـود ،وظيفـهاي اسـت كـه بـه روابـط عمومـي واگذار
شـده و آن يـك وظيفـه مديريتـي اسـت .اگـر مديريـت
يك سـازمان نسـبت بـه وظيفـه مديريتي روابـط عمومي
بيتفـاوت باشـد و مديـر روابـط عمومـي در گـروه مديران
ارشـد سـازمان حضـور نداشـته باشـد ،روابـط عمومـی
نميتوانـد در قبال سـازمان و در قبال وظيفـهاي كه به آن
محول شـده اسـت از حداكثر تـوان بالقوهي خود اسـتفاده
كنـد كـه در اين شـكل در حقيقت تنها نـام روابط عمومي
را يدك ميكشـد و فاقـد كارايي و تأثيرگذاري الزم اسـت.
هنگامـي كـه به آن نـه به عنـوان روابـط عمومي بلكه
چيز ديگري نگريسـته شـود در بهترين شـكل به بخشـي
كـه مسـئوليت ارتباطـات بـا كاركنـان را بـر عهـده دارد،
محـدود ميشـود و در بدتريـن حالـت بـه شـكل ناپختـه
و سـازمان نيافتـهاي از «مديريـت بحـران» -كـه فاقـد هر
گونـه زمينـه علمـي و فني اسـت -تبديل ميشـود .در هر
يك از اشـكال ياد شـده ،سـازمان از ارزش استراتژيك يك
روابطعمومـي سـود نبرده اسـت.
از سـوي ديگر ،هنگامـي كه از روابطعمومي به شـكل
مؤثرتـري اسـتفاده ميشـود ،بـا دسـتيابي بـه قابليتهاي
اصلـي خـود فراتـر از يـك وظيفـه سـاده ارتباطـي نمـود
مييابـد و در حقيقـت بـه چشـم و گـوش سـازمان مبدل
ميشـود .روابـط عمومـي تنهـا در چارچـوب وظيفـه
مديريتـي خـود قـادر اسـت كـه موازنـهي ضـروري بيـن
نيازهـا و انتظارات مديريت سـازمان و نيازها و انتظارات آن
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دسـته از گروههـاي اجتماعـي را كه براي سـازمان بسـيار
مهـم هسـتند ،ايجـاد كند .بـدون موازنـه مذكور ،سـازمان
اغلب به شـكل جدي در رسـيدن به اهداف مشـترك خود
ناتـوان مينمايـد.
روابـط عمومـي بـا توجـه بـه نقـش مديريتـي خـود
در پـس وظايـف تاكتيكـي و تكنيكـي بـراي افزايـش ديد
و راهبـرد مشـاركتي حركـت ميكنـد .روابـط عمومـي
هنگامـي كـه يـك بخش فعـال مديريـت اسـت ،در بيرون
از سـازمان ،بـراي ايجـاد ارتبـاط بـا گروههـاي اجتماعـي
مؤثـر عمـل ميكنـد و مديـران جـزء را قـادر ميسـازد تـا
عكسالعملهـاي احتمالـي گروههايـي كـه در نتيجـه
منافـع مشـترك ،با هم هماهنگ شـده و متحد ميشـوند.
پيشبينـي عكسالعملهـاي گروههاي مذكـور اين امكان
را بـه سـازمان ميدهـد تا از محاسـبات نادرسـت پرهزينه
اجتنـاب كنـد و در فرآينـد مذكـور در اسـتفاده از منابـع
ارزشـمند سـازمان صرفهجويـي بـه عمـل آيـد.
روابطعمومـي ايـن امـكان را بـراي سـازمان فراهـم
مـيآورد تـا ضمـن برنامهريـزي درسـت و دقيـق ،از
عكسالعملهـاي منفـي گروههـاي سياسـي مصـون
مانـد كـه البتـه براي ايـن كار سـازمان بايد قبـل از اجراي
برنامههـاي خود بـا گروههاي اجتماعي مهـم ارتباط برقرار
كنـد .بدينسـان روابـط عمومـي از بـروز تحريـم فعاليـت
گروههـاي فشـار ،فعاليتهـاي منفـي رسـانههاي گروهي،
اقامـه دعوي و عكسالعملهاي حقوقي و سـاير مشـكالت
مسئلهسـاز ،جلوگيـري بـه عمـل مـيآورد.
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ت
روا�ــط معــویم
�عریــف ب

براسـاس نظـر انجمـن روابطعمومـی آمریـکا ،تعریف
روابطعمومـی یک «فرآیند ارتباطی اسـتراتژیک اسـت که
منافـع مشـترک میـان سـازمان و عموم خود میسـازد».
تعبیـر من از این تعریف این اسـت که روابط عمومی
هـر ارتباطاتـی اسـت کـه هـم ارسـال کننده و هـم
دریافت کننـده را منتفـع مـی کنـد.
در گذشـته می گفتنـد کار روابط عمومی هـا صرفـا
آمـوزش ،تسـهیلگری و اقنـاع اسـت .امـا حرفـی کـه در
تعریـف جدیـد روابط عمومـی وجـود دارد این اسـت که
روابط عمومی هـای جدیـد« ،مشـارکت کننده» هسـتند.
یعنـی در حـوزه روابط عمومـی ،حوزه هـای اشـتراکی
همچـون رسـانه های اجتماعـی از اهمیـت بسـزایی
برخـوردار شـده اند.
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رسانه های اجتماعی شـکل جدیدی از روابط عمومی
ارائـه کردنـد کـه قـدرت روابط عمومـی را محدودتـر
می کنـد .ایـن محدودتـر کـردن به ایـن معنا نیسـت که
روابط عمومـی وجـود نـدارد بلکه روابط عمومـی در جای
اصلـی خـودش می نشـیند که آن مقـر فرماندهی اسـت
و بقیـه کارهـا را خـود مـردم انجـام می دهند.
در واقع ما در گذشـته چیزی را تولید و بسـته بندی
می کردیـم و از طریـق رسـانه ها بـه مردم می رسـید .اما
االن رسـانه های اجتماعـی آمـده اند و مسـتقیم از تولید
بـه مردم می رسـند .این مسـاله چالش هـا و فرصت های
زیـادی را بـرای روابط عمومی هـا ایجـاد می کنـد و
روابط عمومی هـا بایـد بـا توجـه کامـل بـه ایـن مسـایل
وارد حـوزه روابط عمومـی رسـانه اجتماعی شـوند.
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روا�ــط معــويم
وظفيــه
ب

بـه هنـگام بحـث در خصـوص ايـن كـه روابـط
عمومـي چگونـه ايـن گونـه خدمـات حياتـي را بـراي
سـازمان فراهـم مـيآورد ،تشـريح جزييـات وظيفـه
روابط عمومـی ضـرورت مييابـد .بيترديـد و بـدون
اسـتثناء تمامـي كتابهـا و مقاالتـي كـه در مـورد
روابـط عمومـي منتشـر شـده اسـت ،ايـن نكتـه را
مـورد بحـث و بررسـي قـرار ميدهنـد كـه چگونـه اين
وظايـف متفـاوت -كـه احتمـاالً در طي تاريخ بـه عنوان
وظايـف روابط عمومـي شـناخته شـدهاند     -تشـريحگر
فعاليتهـاي دسـتاندركاران جديـد روابط عمومـي،
پيروزيهـا و شكستهايشـان ،مشـكالت اخالقـي آنـان
و سهمشـان در فعاليتهـاي مرتبـط هسـتند .اينگونـه
بحـث و تبـادل نظرهـا نشـان ميدهنـد كـه چگونـه
فعاليتهـاي اوليـه روابط عمومـي در زمينـه ارتباطـات
كـه از ديـد خيليهـا نوعـي فعاليـت مطبوعاتـي اسـت،
پـس از سـالهاي سـال بـه يـك وظيفـه مديريتـي
ارزشـمند -كـه از بسـياري از خصوصيـات (البتـه نـه
همـه) يـك حرفه درسـت و با اهميـت برخـوردار بوده-
مبـدل شـده اسـت.
شــالوده ايــن تحــول در ســاختار و مفهــوم
روابط عمومــي ،توســعه و تحــول آن و در مجمــوع
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فعاليتهــاي آن بايــد در قالــب يــك تعريــف ارائــه
شــود ،امــا تعاريــف زيــادي در ايــن زمينــه وجــود
دارد كــه هــر كــدام بــر يــك يــا چنــد عنصــر تأكيــد
ميكننــد .اگرچــه دســتاندركاران و كارشناســان
ذينفــع تأكيــد و گرايــش دارنــد كــه اينگونــه تعاريــف
بيشــتر جنبــه توصيفــي داشــته باشــد تــا قطعــي و
تعييــن شــده ،امــا بــا ايــن فــرض كــه روابط عمومــي
يــك وظيفــه مديريتــي اســت عم ـ َ
ا بنــاي ايــن گونــه
تعاريــف بــر بديهيــات گــذارده شــده اســت .اســتفاده
از واژههايــي چــون ،آگاهــي ،برنامهريــزي شــده،
ســنجش ،حمايــت و مشــاوره ،نشــانگر گرايــش و نيــت
مديريــت نيازهــاي ارتباطــي يــك ســازمان اســت.
دسـتاندركاران روابـط عمومـي بايـد قبـل از هـر
چيـز روابـط عمومـي را بـه ديـده وظيفـه مديريتي مهم
اسـتراتژيك بنگرنـد .قبـل از ايـن كـه از سـاير مديـران
بتـوان انتظـار داشـت كـه آن را بـا ديـد مذكـور مـورد
توجـه قـرار دهنـد روابـط عمومـي يـك ابـزار مديريتي
مهـم اسـت و هنگامـي بـه درسـتي مـورد اسـتفاده
قـرار گيـرد ،وجهـه درسـتي بـه سـازمان خواهـد داد و
باعـث افزايـش كارآيـي در فرآينـد برنامهريـزي ،تعامل،
مشـارکت ،حسـن ارتبـاط و تفاهـم خواهـد شـد.
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ف
روا�ــط معــويم
راهنــای "شــارا" بـرای �عــاالن
ب

الف ـ روابط عمومی
 .1روابط عمومی به طور فزاینده ای به عنوان
«عامل نفوذ» تعریف می شود.
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حجـم داده هـا بـرای روزنامه نـگاران بـه شـدت
افزایـش پیـدا می کنـد ،ایـن امـر باعـث می شـود کـه
چشـم انداز پوشـش خبـری تـا انـدازه ای رقابتی تـر
شـود .نکتـه بسـیار قابل توجـه بحث ارزش هـای خبری،
عناویـن جـذاب و ویـژه اسـت کـه باعـث می شـود کـه
شـما بتوانیـد همچنان در بازی رسـانه ای حضور داشـته
باشـید ،در حالیکـه بخواهیـد بـدون این ارزش هـا محتوا
تولیـد کنیـد ،بـه گوشـه ای رانـده می شـوید.
متخصصـان روابط عمومی بایسـتی در هر دو سـمت
بـه انـدازه کافـی زرنـگ و مدبـر باشـند و بتواننـد اخبار
مناسـب و خالقانـه خـود را بـرای روزنامه نـگاران تولیـد
نماینـد .آنها همچنین بـه بازتعریف و آموزش مشـتریان
دربـاره چگونگـی موضوعـات ویـژه ای کـه ممکن اسـت
دیگـر دارای ارزش خبـری نباشـند می پردازنـد .بـرای
بدسـت آوردن اعتبـار ،اخبـار شـما باید محکـم ،موجه و
دوسـت داشـتنی و پیشـگامانه باشد.
مهمتـر اینکـه ،روابط عمومـی دیگـر تنهـا دربـاره
پوشـش رسـانه ای نیسـت و بـه جـز آن دربـاره تعامل و
کسـب اثـر می باشـد .روابط عمومـی بـه گونـه ای مثبت
بـرای درک از طریـق همـه رشـته های رسـانه ای اسـت.
محتـوا امـروز و بـرای همیشـه یـک اولویت خواهـد بود،

و بهتـر اسـت کـه از محتوای خوب و بهینه سـازی شـده
اسـتفاده کنید.
 .2با روابط عمومی ،برند خود را بسازید.

بـه یـاد داشـته باشـید کـه روابط عمومـی منافـع
مخاطبـان شـما را بـه انـدازه خـود شـما ارج می نهـد.
چرخـش روابط عمومـی برای اندیشـه رهبری این اسـت
که شـما آنچـه را کـه می دانید بـه اشـتراک می گذارید.
شناسـایی چیـزی کـه مخاطبـان شـما واقعا به دانسـتن
آن نیـاز دارنـد و سـرمایه گذاری بـر دریافـت اطالعـات
بـرای آنهـا یکـی از وظایـف روابط عمومـی اسـت.
کلیـد ایـن تاکتیـک ایـن اسـت کـه شـما اطالعـات
را ذخیـره نکنیـد .کاملا بی پـروا آنهـا را بـا مالحظـات
مـورد نظـر بـه افـراد بدهیـد .چیز زیبـا این اسـت که به
زودی زیبایی کار شـما نمایان می شـود و شـرکت شـما
بـه عنـوان نهادی شـناخته می شـود که در طول مسـیر
کارش بـه دیگـران کل فرآینـد را اعلام می کنـد.
 .3مخزن استعداد روابط عمومی را تخصصیتر کنید.

مهارتهـای خلاق و تحلیلی بیـش از پیش خواهان
دارنـد .مخـزن اسـتعداد روابط عمومـی تخصصیتـر
میشـود و دلیل سـاده آن پیشـرفتهای صـورت گرفته
در امـور نظـارت و ارزیابـی میباشـد .روابط عمومی قادر
خواهـد بـود تا به شـکلی موثـر و دقیق به جمـعآوری و
بررسـی داده هـا بپـردازد تا از ایـن راه به ارتبـاط خالق،
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ایجـاد رابطـه ،مدیریـت اعتبـار و بحران کمـک کند.
 .4تقاضا برای اندازه گیری دقیق و مفصل
روابط عمومی رو به افزایش است.

اگـر ما از یک مشـتری روابط عمومی بـرای خدماتی
کـه به او می دهیـم هزینـه ای دریافت می کنیـم ،ما نیاز
داریـم کـه روش هایـی را طراحـی کنیم که ثابـت کنند
کـه ارزش  افـزوده بـرای خدمـات ارائـه شـده بـه انـدازه
کافـی بـوده اسـت .در گذشـته ،مشـتریان کتاب هـای
کلیـپ از مقـاالت خبـری دریافـت می کردنـد کـه
«ثابـت می کـرد» برنامـه روابط عمومـی تـا چـه انـدازه
موثـر بـوده و یـا کمپیـن چـه میـزان بـرای شـرکت،
ارزش افـزوده داشـته اسـت .یـک روز جدیـد در حـال
طلـوع اسـت و ارزیابـی ارزش روابط عمومـی ،کشـش
کمپیـن روابط عمومـی ،جایـگاه بـازار و تغییر طـرز فکر
همچنـان بـه واسـطه مقایسـه کمیـت محـور حقایقی از
قبیـل افزایـش در فروش ،ارزش سـهام و تعـداد مقاالت
تولیـد شـده ،مبهـم و بی نتیجـه اسـت.
 .5هرگز یک فراخوان عمل را دست کم نگیرید.

«فراخـوان عمـل» بـه المـاس درخشـان در میـان
تمـام متخصصـان روابط عمومـی شـناخته می شـود.
نـه تنهـا همـه کمپین هـا از اثربخشـی روز زمیـن
اسـتفاده می کننـد :امـروز ،مـا بازیافـت ،آغوش گرفتـن
یـک درخـت ،خاموش کـردن المپ ها ،توجه بـه حمل و
نقـل عمومـی ،و معنـای زندگی گیاهی را بـرای خودمان
یـادآوری کردیـم ...امـا چـه کاری در ایـن زمینـه انجـام
دادیم؟
بعـد از ایـن یـک کمپیـن عالـی بـرای شـما بایـد
یـک فراخـوان عمـل داشـته باشـد کـه نیرویـی از میان
مـردم گردهـم بیـاورد تـا بتوانند ضمـن اینکـه از طریق
رسـانه های اجتماعـی مـردم را نسـبت بـه ایـن حقایـق
آگاه می کننـد ،آنهـا را بـه راهی تشـویق کننـد که روی
خودشـان آب سـرد بریزنـد .این تبدیل به یـک کاتالیزور
بـرای تغییـر می شـود و می توانـد هدفـی مناسـب برای
یـک کسـب و کار خـوب باشـد؛ مدیرعاملان خـوب و
پیپ هـای روابط عمومـی واقعـی.
نوعـی از اشـخاص در ایـن صنعـت باشـیم کـه
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می تواننـد بیشـتر از یـک تیتـر خلـق کننـد :به سـاخت
چیـزی کمـک کنیـم کـه دوام بیشـتری داشـته باشـد.
ب ـ تقویت مهارت های ارتباطی
 .6روابط هدفمند را ترویج دهید.

چـه کسـانی افـراد هدفمنـد در دایـره نفـوذ شـما
هسـتند؟ در تجـارت هماننـد زندگـی ،اغلب سـاده ترین
راه بـرای ادامـه مسـیر ،نشـان دادن حداقـل مقاومـت
می باشـد .مـا وقـت خـود را بـا کسـانی می گذرانیـم
کـه بـا آن هـا راحت تـر هسـتیم .آن هـا درسـت شـبیه
مـا هسـتند .پس چـرا حـوزه راحتی و آسـایش خـود را
ادامـه و گسـترش ندهیـم؟ آن را نقطـه ای بسـازید برای
جسـتجوی افـرادی کـه می تواننـد افـق دید شـما را در
جهـان روابط عمومـی گسـترش دهنـد.
شـما نـه تنها باید ایـن افـراد را مالقات کنیـد ،بلکه
بایـد روابـط عمیق تـر و هدفمندتـری از آن چـه کـه در
حـال حاضـر داریـد ،بـا آن هـا داشـته باشـید .بـه آن ها
نشـان دهیـد کـه چـه کمکـی می توانیـد به افـرادی که
در جسـتجوی آن هـا هسـتید ارائـه نمائیـد .آنچـه آن ها
نیـاز دارنـد را بپرسـید و دریابیـد .راه هایـی را پیدا کنید
کـه می توانیـد کمک هـای حقیقی و درسـت خـود را به
آن هـا ارائـه نمائیـد ،چـه انجـام ایـن کمک هـا بـه شـما
سـود برسـاند چه نرسـاند.
همچنیـن جسـورانه در مـورد ورودی آن هـا،
بینش هـای آن هـا ،و حتـی کمـک آن هـا درخواسـت
کنیـد .گزارشـگران .تهیه کننـدگان .ویراسـتاران .بـرای
بسـیاری از کارآفرینـان کـه در روابط عمومـی موفـق
هسـتند ،بزرگ تریـن کلیـد تنهـا بسـتگی دارد بـه ایـن:
آن هـا روابـط خـود بـا رهبـران روابط عمومـی و اعضـای
رسـانه ها را ترویـج داده انـد و آن هـا ایـن روابـط را در
راه هـای هدفمنـدی پـرورش داده انـد .دوسـتی ها بیـن
هـر دو طـرف ،واقعـی و هدفمنـد می باشـد و بهتریـن
کارآفرینـان از اصولـی کـه یـاد گرفته انـد و ارتباطاتـی
( )connectionsکـه بـا مهـارت خـود بـه دسـت
می آورنـد ،اسـتفاده می کننـد.
 .7در زندگی دیگران تغییر ایجاد کنید.

آیـا داسـتان هایی کـه شـما در وبلاگ خود ،سـتون
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خـود و لینکدایـن ( )LinkedInخـود می گوییـد (اگـر
هنـوز این هـا را نداریـد بهتـر اسـت عجلـه کنیـد) ،بـا
ذهنیـت خواننـدگان و مشـتریان بالقـوه شـما طراحـی
شـده اند؟ مقـدار زیـادی از آن چه که کارآفرینـان تولید
می کننـد در پیرامـون شـخصیت و منافـع خودشـان
طراحـی شـده اسـت" .جهـان الزم اسـت داسـتان مـا
را بدانـد" ،یـا حتـی "ایـن در مـورد مـن نیسـت ،بلکـه
در مـورد تیـم مـن اسـت" ،فریـاد بسـیاری از مدیـران
می باشـند" .برای منافع و افتخارشـان ،الزم اسـت از این
داسـتان ها آگاه شـوند (یعنی الزم اسـت این داسـتان ها
را بداننـد)" .مـن گاهـی اوقـات بـه این پسـت ها مراجعه
می کنـم چـون "ادای احتـرام از صمیـم قلـب هسـتند".
بلـه ،آن هـا حقیقی هسـتند ،بله ،آن هـا می تواننـد الهام
بخـش باشـند ،و بلـه ،آن هـا جایـگاه خـود را دارنـد .اما
ایـن جایـگاه دارای محدودیت هایـی اسـت .بخش عمده
متریـال شـما بایـد بـر روی ایجـاد تفـاوت معنـی دار
(هدفمنـد) بـرای دیگـران متمرکز شـود .مشـکالت حاد
در زندگـی مشـتریان شـما چه هسـتند؟
ایـن مهم تریـن چیزی اسـت کـه آن هـا می خواهند
در مـورد آن بخواننـد .اگر شـما نمی دانید که مسـائل (و
مشـکالت) آن هـا چیسـت ،از آن هـا بپرسـید .ایـن یکی
دیگـر از دالیـل حیاتی بـودن تعامـل در نشـر می باشـد.
بهتریـن داسـتان های شـما مطمئنـا از پرسـش ها و
اظهـارات خواننـدگان شـما بیـرون خواهنـد آمـد .توجه
داشـته باشـید .ارتباطـات موثـر یـک خیابـان دو طرفـه
ا ست .
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پیمـان بایـد ثبات داشـته باشـد ،مـداوم باشـد و به طور
مسـتمر بـه مخاطبـان شـما را از ارتباطاتـی بـا ارزش و
خدمـات واقعی ارائـه نماید.
فرصـت هایـی را کـه پیـدا مـی کنیـد از دسـت
ندهیـد و صحبـت هـای (سـخنان) خـود ،نوشـته هـای
خـود و خدمـات خـود را ارائـه نمائیـد .ایـن فعالیـت،
شـما و پیام هـای شـما را در گـذر زمـان حفـظ خواهـد
کـرد ،روابـط شـما را قـوی خواهـد نمـود ،و همچنیـن
توانایی هـای ارتباطـی شـما را ارتقـا خواهـد داد.
 .9به کارتان عشق بورزید.

افـرادی کـه بـرای جسـتجوی راه هـای میانبـر در
کار خـود تقلا مـی کننـد ،وقت خـود را صـرف تحریک
شـایعات بـی اسـاس مـی کنند ،و یـا به صـورت منفالنه
شـدیدا بـه شـکایت در مـورد شـرکت و مشـتریان خود
مـی پردازنـد ،نـه تنها پیشـرفت نمـی کنند ،بلکـه آن ها
بـه طـور جـدی باعـث آسـیب بـه کسـب و کار خـود
خواهند شـد .اگر شـما ایـن چنین هسـتید ،همین حاال
آن را متوقـف کنیـد .اگـر کسـانی کـه بـرای شـما کار
می کننـد ایـن چنیـن هسـتند ،از آن هـا بخواهیـد یـا
فـورا جنبـه هایـی از کار را کـه می توانند انـرژی خود را
در آن سـرمایه گـذاری کنند پیـدا نمایند ،و یا کارشـان
را تـرک کنند.
حضور چنین افرادی مانند سـرطان اسـت ،و درست
مانند شـور و شـوق مثبت ،انرژی منفی آن ها گسـترش
خواهـد یافـت .این مسـئله ممکن اسـت پیش پـا افتاده
بـه نظـر برسـد ،امـا حقیقـت دارد :حرفه ای (شـغلی) را
پیـدا کنیـد یا ایجـاد کنید که دوسـت داشـته باشـید و
 .8فعال باشید و فعال باقی بمانید.
در کتـاب  ،Haleاو در مـورد اهمیت فعالیت بدنی و در غیـر ایـن صـورت شـما هرگـز در زندگیتـان یک روز
ورزش در یـک زندگـی هدفمنـد صحبت مـی کند .حق کار نخواهیـد کرد.
بـا اوسـت .اصـل فعالیـت مـداوم در روابـط عمومـی نیز
بـه کار مـی رود .پیـام شـما در نطفـه خواهـد مـرد ،اگر  .10یک یادگیرنده مادام العمر باشید.
(یعنـی تـا آخریـن لحظـه عمرتـان یـاد بگیریـد،
شـما آن را تنهـا بـرای مخاطبـان خـود به شـکل انفجار
پراکنـده ای از فعالیـت هـا ،ارائـه نمائیـد( .با ایـن حال ،مصـداق ضـرب المثـل ز گهـواره تا گـور دانـش بجوی).
شـما همچنیـن مـی توانید اصـل فعالیت روابـط عمومی آیـا هیـچ یک از مـا این قابلیـت را دارد که همـه چیز را
دورا دور را بـه کار برید-یـک مصاحبه مطبوعاتی در روز بدانـد و چیـزی بـرای یادگیری او وجود نداشـته باشـد؟
یـا ایمیـل های متعـدد در هفته با عناویـن هیجان انگیز در روابـط عمومـی و ارتباطـات ،بـه ویـژه ،چنیـن روزی
مـی توانـد گامی باشـد دور از سـایر مسـیرها ).اما عهد و هرگـز اتفـاق نمـی افتـد (و با تشـکر از بهشـت .اگر الزم
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نبـود بـه طـور مسـتمر روش هـای جدیـدی از ارتباطات
پیـدا و بـه کار گرفتـه شـوند ،شـرکت مـن چـه بایـد
می کـرد؟)
مهارت هـای روابط عمومـی و ارتباطـات شـما کـه
می توانـد در فصـل آینـده مورد اسـتفاده تان قـرار گیرد
چیسـت؟ نوشـتن؟ داسـتان گویی؟ بالگ های ویدئویی؟
بـه تقویـت ایـن مهارت هـا هـم در خـود و هـم در
کارکنانـی کـه در خدمـت شـما هسـتند بپردازیـد...

شـما بایـد یـاد بگیریـد کـه چـه کار می توانیـد بکنیـد،
یـک برنامـه تنظیـم نمائید و خود را و کسـب و کار خود
را درگیـر در اندکـی مسـائل مربـوط بـه روابط عمومـی
کنیـد .اگر نتوانسـتید هـر روز ایـن کار را بکنید ،حداقل
هـر هفتـه یکبار آن را انجـام دهید 10 .دقیقـه در روز و
یـک روز در هفتـه بـه مـدت  30دقیقـه ،به شـرایط فکر
کنیـد .ایـن تعهـد (الزام) بـه تنهایی یک تفـاوت مهم در
کسـب و کار و برنـد شـما به وجـود خواهد آورد.

 .11به دنبال هدایت معنوی باشید.

 .13به یک رهبر فکری تبدیل شوید.

قاطعانـه در مـورد نیـاز هـر فـرد بـرای پیـدا کـردن
قـدرت و الهـام از یـک منبـع معنـوی و روحانـی ،در هر
نـوع از اعتقـادات شـخصی کـه باشـد ،صحبـت می کند.
گذرانـدن وقـت در مدیتیشـن (اندیشـه و عبـادت) ،در
مطالعـه ،در گفتگـوی عمیق بـا رهبران روحانـی و الهام
بخـش و همچنیـن در عبـادت و نمـاز ،فعالیت هـای
درمانـی می باشـند کـه بـرای تمـام بخش هـای یـک
کسـب و کار و زندگـی هدفمنـد ،توانایـی و قـدرت بـه
ارمغـان مـی آورد.
توصیـه این اسـت کـه زندگـی معنوی خـود را غنی
کننـد و اگـر شـما هنـوز ایـن کار را انجـام نداده ایـد،
پیشـنهاد مـی کنـم  7کلیـد مهـم و ارزشـمند بـرای
زندگـی هدفمنـد خودتـان تعییـن نمائیـد .هیـچ روزی
بهتـر از امـروز بـرای شـروع وجـود نـدارد.
 .12کننده کار باشید ،نه یک تماشاگر.
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بسـیاری از افـراد در علم به این که داستان هایشـان
بـه انـدازه هر کس دیگری معنی دار می باشـد ،برآشـفته
می شـوند ،امـا آن هـا منفعالنـه ،در مـورد ایـن کـه چرا
اخبارشـان "بـه تازگی کشـف نشـده اسـت" ،ترشـرویی
می کننـد .برخـی حتـی زمانی کـه می بیننـد دیگران در
مطبوعـات ظاهر مـی شـوند ،عصبانی می شـوند .در این
جـا قانـون طالیـی روابط عمومی مـی گوید :درگیر شـو.
بلـه ،تو .بله ،این مسـئله کمی ترسـناک اسـت .اما مردم
و تجارت هایـی کـه شـما مـی بینیـد ،این اصل اساسـی
را کشـف کرده انـد و از آن بـه خوبـی اسـتفاده می کنند.
حتـی اگر بارها اشـتباه کردیـد و حتی اگر هر خبری
(آگهـی) که می سـازید یک اجـرای خانگـی تولید نکند،

روابط عمومـی کارآمـد ارائـه اطالعـات رهبـران
شـرکت بـه پیشـتازان را مورد توجـه قـرار داده و آنها را
بـه عنـوان رهبـران حوزه خود به رسـمیت می شناسـند.
هنگامـی کـه چنیـن تحولـی رخ می دهـد ،برندهـای
تجـاری نـه تنها محصول بهتـری را ارائـه می کنند ،بلکه
کسـی را کـه به عنـوان یکـی از برترین هـا در صنعت در
نظـر گرفتـه می شـود را نیـز معرفـی می نماینـد.
بـه علاوه تبدیل شـدن بـه یک رهبـر فکری بـه فرد
امـکان بـه روز مانـدن در موقعیـت خـود را می دهـد،
چـرا کـه بـا فرصـت ارائـه نظـر در خصـوص گرایشـات
و پیشـرفت در مصاحبه هـای صـورت گرفتـه توسـط
خودشـان مواجـه می شـوند.
 .14همیشه خود را از نو احیا و ابداع کنید.

آغـاز بـه کار «دریک» چندان «خـوب» نبود ،حداقل
از نظـر دنیای موسـیقی شـروع او بـد بـود .او کارش را با
بازیگـری در کانـادا شـروع کـرد ،کار او بـا یـک اجـرای
اپـرای احساسـی با نام دگراسـی شـروع شـد کـه اجرایی
بسـیار بد بـرای جوانان بود .بـا این حال ،دریـک به تاثیر
احیـا و نـوآوری پـی بـرد و تصویر خود را تغییـر داد ،و به
سـوپر اسـتاری بدل شـد کـه امروزه میشناسـیم.
 .15همیشه خالقیت و ابتکار داشته باشید.

«دریـک» بدیـن دلیـل شـناخته شـده اسـت کـه
کارهایـش کسـل کننده و مالل آور نیسـت .خیـر ،دریک
سـتاره اسـت چون موسـیقی او خالق و تاثیرگذار اسـت.
هرگـز خواهـان ایـن نباشـید کـه کاری کسـل کننده و
تکـراری را بـه صـورت مداوم انجـام دهید .بلکـه ،در کار
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خـود و در تعامـل بـا مشـتریان همیشـه خلاق و بدیـع
باشـید تـا از ایـن طریق موفقیـت خـود را تضمین کنید.
 .16برای خود چالش بسازید.

«دریـک» بـه صـورت مـداوم از سـبکها و تاثیـرات
موسـیقیایی جدیـد اسـتفاده میکنـد .او همیشـه
خـود را بـه چالـش میکشـد .شـما هـم بایـد در حرفـه
روابط عمومـی همیـن کار را انجام دهیـد .باقی ماندن در
وضعیـت و موقعیـت فعلـی خـود را رها کرده و همیشـه
بـرای خـود چالش سـازی کنیـد تـا چیزهـای جدیـد و
بیشـتری را آزمایـش کنیـد.

تولیـد کـرده اسـت ،اما همیشـه موفق شـده اسـت تا از
اشـتباه خـود درس بگیـرد و دوبـاره از نـو و بـا موفقیت
شـروع بـه کار کنـد .دلیـل ایـن امـر ایـن اسـت کـه او
همیشـه در حـال پیشـرفت اسـت و متعهد بـه یادگیری
از اشـتباهاتش میباشـد .اگـر در حرفـه روابط عمومـی
اشـتباهی را مرتکـب شـوید ،بـه آن اذعان کنیـد و آنچه
را کـه میتوانسـت بـه شـکلی متفـاوت انجـام شـود را
بررسـی و تحلیل نماییـد .قابلیت یادگیری از اشـتباهات
و پیشـرفت بـه عنـوان یـک فـرد حرفـهای بـرای هـر
زمینـهای الزم و ضـروری میباشـد.
 .20شیوه نگارش و ویرایش را فراموش نکنید.

 .17با افراد خوب کار کنید.
دسـتخط بد ،غلطهای امالیی و دسـتور زبانی ازجمله
«دریـک» همیشـه بـا افـراد خوب و شـناخته شـده خطاهـای کوچـک و در عیـنحـال بسـیار تأثیرگـذار در
کار میکنـد ،مثـل ریحانـا و تیلـور سـوئیفت ،افـرادی سازمانهاسـت.
کـه در اوج بـوده و کارهای شـان مد روز میباشـد .شـما
الزاماً همان کسـی هسـتید کـه با او همـکاری میکنید .21 ،از مکالمههای دشوار پرهیز کنید.
بنابرایـن اطمینـان نماییـد کـه بـا افـراد بسـیار خوب و
انتقالنـدادن پیامهـای منفی ،مانند جلسـات بازنگری
ً
تاثیرگـذار همـکاری میکنیـد ،درسـت مثـل آنچـه کـه عملکـرد بـد ،معموال باعـث بدترشـدن اوضاع میشـود نه
«در یـک» انجـام میدهـد .امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت حل شـدن آن.
کـه بایـد از تـازه واردان به صنعـت فاصله بگیریـد .افزون
بـر همـکاری با بهترینهـای صنعت موسـیقی« ،دریک» ج ـ مدیریت و برنامه ریزی
بـرای همـکاری بـا تـازه کاران و هنرمنـدان نوظهـور هم  .22به تنظیم برنامه روابط عمومی اقدام کنید.
همانطـور کـه می دانیـم بـرای تدویـن و تنظیـم
وقـت میگـذارد .کمـک بـه افراد تـازه کار و تـازه وارد به
صنعـت هـم از نظـر اعتبار برای شـما خوب اسـت و هم هـر برنامـه بایـد اطالعاتـی جامع ،مرتبـط و بهنـگام در
اختیـار داشـته باشـیم تـا آن را مبنـای برنامـه خویـش
برای روحیه شـما مناسـب اسـت.
قـرار دهیـم .ایـن اطالعـات از طریـق تحقیـق در اختیار
مـا قـرار می گیـرد .تحقیـق خـواه بـه صـورت علمـی و
 .18چیزهای متفاوتی را امتحان کنید.
«دریـک» فقـط یـک خواننـده نیسـت ،او تاجـر ،رسـمی و یـا غیر رسـمی ایـن اطالعـات را در اختیـار ما
هنر پیشـه و  ...هـم هسـت .بـرای باال نگه داشـتن روحیه می گـذارد و کمـک می کنـد تـا مخاطبـان و « اهـداف»
خود ،همیشـه چیزهای جدیـدی را امتحان کنید .بعالوه مورد نظـر برنامـه شـناخته شـوند.
شـما تنهـا هنگامـی کـه ایـن مرحلـه را پشـت سـر
حرفـه روابط عمومـی ،به دنیـای بازاریابـی و تبلیغات هم
گام بگذاریـد .چندبعـدی و چندوجهـی بـودن میتوانـد گذاشـتید خواهیـد توانسـت پیام هـای متناسـب بـرای
بـرای حرفـه روابط عمومـی شـما تردیدهایـی را ایجـاد برنامـه خـود را تدویـن کنید .این سـه (مخاطبـان مورد
نظـر ،اهـداف و پیام هـا) مثلثـی را تشـکیل می دهند که
نمایـد و شـما را به اوج برسـاند.
می توانیـد برنامـه روابط عمومـی خـود را بر  اسـاس آن
بنـا کنید.
 .19از اشتباهات خود درس بگیرید.
«در یـک» چنـد ترانـه بد و چنـد گزینـه کاری بد را
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 .23به طراحی برنامه ارزیابی روابطعمومی اقدام کنید.

ـ چـه چیـزی را دنبـال می کنیـد؟ شـما نیـاز دارید
کـه تصمیـم بگیریـد چـه پارامترهایـی بـرای ارزیابـی
هسـتند و چگونـه آنها برای نشـان دادن اثر اهداف شـما
بـا همدیگـر کار می کننـد.
ـ چگونـه شـما داده را دریافـت می کنیـد؟ همـه
سیسـتم های جمع آوری داده مسـاوی درسـت نشده اند،
بنابرایـن تصمیـم بگیریـد که چـه راهکاری بـرای پروژه
ویـژه شـما ایده آل اسـت.
ـ چگونـه تجزیـه و تحلیـل می کنیـد؟ آیـا شـما از
تکنولوژی هـای کامپیوتـری بـرای ارزیابـی متغییرهـای
خودتـان اسـتفاده می کنیـد؟ تحلیـل انسـانی می کنید؟
یـک ترکیـب از هـر دو این هـا را داریـد؟ مطمئن شـوید
کـه تعریـف کرده ایـد کـدام سیسـتم پیـش روی شـما
تعریـف شـده اسـت .راهـی بـرای تجزیـه و تحلیـل هـر
یـک پارامترهایـی کـه شـما در ابتـدا تعییـن کرده ایـد
پیـدا کنیـد .تنهـا بـر داده هایـی تمرکـز کنیـد کـه بـه
اهـداف شـما بـر می گـردد.
ـ ارائـه شـما شـبیه چیسـت؟ یافته هـای شـما تنهـا
بـه انـدازه ای خـوب هسـتند کـه مـردم از آنها برداشـت
می کننـد .راهـی را بـرای ارائـه داده های خود بـه منظور
ایجـاد درک در میـان مخاطبان دریافت کننـده مصاحبه
پیـدا کنید.
ـ دیگـر چـه؟ اسـتراتژی های عملـی را تهیـه کنیـد
کـه بر اسـاس داده هسـتند .این هـا می تواننـد شـامل
جسـتجوی یـک بودجـه بیشـتر بـرای تالش هـای شـما
یـا تغییر اسـتراتژی ارتباطی شـما باشـند .ارزیابی بدون
اینکـه بتوانیـد اسـتفاده از آن را بـرای منافـع برنامـه
خودتـان و مشـتریان تان اسـتفاده کنیـد ،بی معناسـت.
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 .25برای پیش بینی ،پیشگیری و کنترل بحران،
برنامه داشته باشید.

در حقیقـت دو گرایـش متفـاوت وجـود دارد ،امـا
ایـن گرایـش دو طـرف یـک سـکه هسـتند .بواسـطه
برنامه ریـزی پیـش از بحـران ،چنانچـه چنیـن فاجعه ای
رخ دهـد کارهـای زیادی برای آماده سـازی وجـود دارد.
بـرای تصـ ّور بدتریـن حالـت و اینکـه هر سـناریو چگونه
بایـد بـه بهتریـن شـکل صـورت بگیـرد زمـان صـرف
کنیـد .یکـی از جنبه هـای برنامه ریـزی پیـش از بحـران
آماده سـازی افـراد ،محصـوالت و اطالعـات اسـت.
سـازمان های بی شـماری هسـتند کـه ضربه هـای
بی شـماری بـر برندشـان و شهرتشـان در طـول دور زدن
مشـتریان وارد می شـود کـه پـس از بررسـی ایـن
سـازمان ها متوجـه شـدند کـه برنامه هـای بحـران آنهـا
بسـیار بـد بود.
آماده شـدن بـرای یـک بحران ضروری اسـت .سـال
آینـده کارکنـان روابط عمومـی بایـد به شـکل بیشـتری
مشـتریان خـود را بـرای بررسـی برنامه هـای بحـران
خـود تشـویق کننـد .بحـران اتفـاق خواهـد افتـاد و
عمومی سـازی در زمانـی کـه خبـر بـدی روشـن شـود،
غیر قابـل اجتنـاب اسـت.
 .26یک پایگاه داده متخصصان درست کنید.

زمان هایـی وجـود دارنـد کـه در آنهـا شـما یـک
فرصـت رسـانه ای داریـد .بهتریـن تلاش خودتـان را بـا
داشـتن یـک فهرسـت آماده بـرای اسـتفاده از مـواردی
کـه می تواند تنوعـی از عناوین متخصصان مـورد اعتماد
را داشـته باشـد بکنیـد .بعالوه بـرای نام هـا و حوزه های
تخصصـی ،هـر پروفایـل باید شـامل یک سـطح راحت با
رسـانه ها ،مختصـری در زمینه آنها ،اعتبـار ،توانمندی و
 .24یک تقویم طراحی کنید.
برنامه ریـزی کنیـد کـه مـاه بـه مـاه چـه می کنیـد ،اطالعـات تمـاس آنها باشـد.
اهـداف کسـب و کار خـود را در نظـر بگیریـد ،روزهـای
تعطیلـی ،فصل هـا ،مناسـبت ها و تقویم هـای سـردبیری   .27برنامهها و فعالیتهای خود را مدام ارزیابی کنید.
نیازی نیسـت کـه همه چیـز ارزیابی شـود ،بنابراین
را مـورد توجـه قـرار دهیـد .بـا قـرار دادن رویدادهـای
غالـب و نقـاط عطـف شـروع کنیـد ،آنـگاه در اشـکال مجموعـه ای از مقاصد شـفاف و اهـداف واقع گرایانه باید
جدیـدی کـه بـه شـما اجـازه داده شـده اسـت بـرای تحلیـل و ارزیابـی شـوند .اگـر شـما این هـا را بسـنجید،
آنـگاه می دانیـد کـه تالش هایتـان کار می کننـد و اگـر
رویکـرد روابط عمومـی خـود منتشـر کنیـد.
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ایـن کار را انجـام ندهیـد ،نیـاز داریـد که دالیل سـقوط
و شکسـت خـود را کـه ناشـی از کوتاهی هایتـان بـوده
ایـن رسـانه ها می تواننـد رسـانه های اجتماعـی،
اسـت را ارزیابـی کنیـد .مطمئن شـوید که از بسـترهای
نرم افـزاری صحیـح اسـتفاده می کنیـد ،بـا مخاطبـان وبالگ هـا و کمپین هـای ایمیلـی را نیـز در بـر بگیرنـد.
صحیـح تعامـل می کنیـد و از ابزارهـای درسـت ارزیابی از داسـتان های خبـری بـه عنـوان مـدرک اجتماعـی در
مـورد وبسـایت خودتـان اسـتفاده کنیـد.
اسـتفاده می کنیـد.
 .30فرصت تبلیغ را برای دریافت پوشش خبری
از هیچ رسانه ای از دست ندهید.

 .28سخنگوی سازمان خود باشید.

چگونـه شـما سـخنگوی خـود را بـه عنـوان رهبـر
فکـری بـا نقطه نظـرات دارای ارزش خبـری انتخـاب
می کنیـد؟ بـا تولیـد محتـوای سـریع شـروع کنیـد .بـا
 50موضـوع جالـب و اسـتخدام نویسـندگان زبـده برای
کمـک بـه تیـم تولیـد مثلا وبالگـی خودتـان شـروع
کنیـد .کتاب هـای الکترونیکـی را در وبالگ هـای خـود
بگنجانیـد .داده هـا را از بسـتر مقاالت پژوهشـی دریافت
کنید .
د ـ ارتباط با رسانه ها
 .29کیفیت برتر از کمیت است.
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بـر روی دریافـت پوشـش در نشـریات بـا ارزش کار
کنیـد .در ایـن مصـاف هـم بر روی نشـریات بـاالی هرم
کار کنیـد و هـم نشـریات میانه را در نظر داشـته باشـید
و گاهـی اوقـات بهتـر اسـت بـدون توجـه بـه کیفیـت
نشـریات بـه بیشـترین تعـداد آنهـا کـه می توانیـد بـا
آنهـا کار کنیـد بـا توجـه بـه اولویت هایتـان بپردازیـد.
بـه خاطـر داشـته باشـید کـه هـم نشـریات برتـر و هـم
نشـریات میانـه می تواننـد بـه اعتبـار کسـب و کار شـما
بیافزاینـد .بـا ایـن حـال اگـر شـما یـک مقاله خـوب در
وال اسـتریت ژورنـال منتشـر کنیـد به مراتـب ارزش آن
بیشـتر از دو جیـن نشـریات کوچکتـر اسـت.
طبیعی اسـت که شـما با گذر زمان تاکید بیشـتری
بـر روی دریافـت پوشـش از نشـریات برتـر خواهیـد
داشـت ،بنابرایـن احتمـال کمـی دارد کـه بعدهـا در
نشـریات کوچکتر سـرمایه گذاری کنید .کیفیت نشـریه،
تنهـا از طریق دسترسـی بـه خیل کثیـری از خوانندگان
تعریـف نمی شـود .نشـریات تخصصی برای صنعت شـما
احتمـاال دانلودهای بیشـتری را از محتوا خواهند داشـت
و کیفیـت بیشـتری را منجـر خواهند شـد.

 .31به ایجاد ارتباط همیشگی با اهالی رسانه ادامه دهید.

تاکیـد بـر ارتبـاط دائـم بـا رسـانهها هیـچ گاه ضـرر
نـدارد .شـما بایـد تـا میتوانیـد بـا خبرنـگاران ،مدیران
خبـری ،سـردبیران و تهیهکننـدگان و عمومـاً رسـانهها
ارتبـاط برقـرار نماییـد .ایـن موضوع احتمال دیده شـدن
کسـب و کار شـما توسـط مـردم را بیشـتر میکنـد.
 .32از ترویج بیش از اندازه خود خودداری کنید.

اگـر شـما تمرکز بـر عالیق کاملا مطابـق ،مرتبط و
بـه موقع محتوا بـا مخاطبـان دقیق ندارید ،گزارشـگران
شـما را یـک درخواسـت کننده می بیننـد و بدین ترتیب
اعتبار شـما زیر سـوال خواهـد رفت.
 .33بستر تبلیغاتی خود را معین کنید.

تلاش کنیـد همـه ناشـران و رسـانههایی کـه
در مجموعـه اهـداف شـما قـرار دارنـد ،شناسـایی
کنیـد .نشـریات نمونههـای خوبـی هسـتند؛ بخصـوص
هفته نامههـا ،خبرنامههـای اتاقهـا یـا مجامـع بازرگانی
و نشـریات اقتصادی محلی از این دسـت هسـتند .سـعی
کنیـد از نشـریات ملـی(در سـطح کشـور) پرهیـز کنید
مگـر ایـن کـه کاالی شـما در سـطح ملـی حرفـی برای
گفتـن دارد یـا ایـن کـه رابطـه یـا آشـنایی با ایـن گونه
نشـریات داشـته باشـید .دومیـن بسـتر بـرای تبلیغـات
شـما رادیـو و تلویزیونهـا هسـتند .در ایـن مـورد هـم
ابتـدا بـه رسـانههای دیـداری و شـنیداری در سـطح
محـل و منطقـه خـود فکـر کنیـد.
 .34گنجینه اطالعاتی و تماس خود را بهروز نگه دارید.

بـرای خودتـان یـک گنجینـه اطالعاتـی از
شـمارههای تمـاس و پسـتهای الکترونیـک درسـت
کنیـد .نحـوه و امـکان برقـراری ارتبـاط بـا ناشـران،
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خبرنـگاران و خبرگزاریهـا را حتمـاً در جایـی حفـظ
کنیـد .در جلـوی هر کـدام از شـماره تماسهـا ،میزان
کارآمـدی و ایـن کـه ایـن شـخص در زمینـه کاری
شـما چـه کمکـی میتوانـد بکنـد را نیـز یادداشـت
کنیـد .ایـن بـه شـما کمـک مینمایـد بـا خوانـدن یک
خالصـه ،سـریعاً شـخص موردنظـر خـود را پیـدا کنید.
هیـچ گاه اخبـار خـود را بـه ایمیـل همـه افـراد یـک
نشـریه نفرسـتید بلکـه بـا شناسـایی فرد مـورد نظر که
وظیفـه سـردبیری یـا اداره بخـش اقتصـادی را برعهده  .37معرفی کسب و کار خود را به کسانی که در روز
دارد ،اخبـار را انحصـارا ً برای او بفرسـتید .همین کار را اول شناسایی کردهاید ارسال نمایید.
بـا پیشـرفت ارتباطـات ،دیگر کسـی معرفی کسـب
بـرای تهیهکننـدگان و گزارشـگران و حتـی سـردبیران
بخشهـای اقتصـادی و خبـری رادیـو و تلویزیونهـا وکار خـود را بـا پسـت معمولـی بـه در خانههـا یـا
رسـانهها نمیرسـاند .ایـن کار را میتـوان بـا ایمیـل
هـم انجـام دهید.
انجـام داد؛ هـر چنـد با فکس هم میشـود اما بسـیاری
از سـردبیران و مدیـران تورهـای تبلیغاتـی ایـن روش
 .35تصمیم بگیرید از کدام روش اطالع رسانی
را نمیپسـندند .سـعی کنیـد تصاویـری از کسـب و
استفاده خواهید کرد.
شـما میبایسـت اسـتراتژی اطالع رسـانی خـود را کارتـان را چاشـنی گـزارش خـود بکنید .امـا نکته مهم
تدویـن کنیـد .آیـا از اطالعیـه اسـتفاده میکنیـد؟ از شناسـایی اهالی رسـانه اعـم از تهیهکننـدگان ،مدیران
نظرسـنجی؟ از انتشـار یافتـه جدیـد؟ یا از اطالع رسـانی تبلیغاتـی و روابط عمومـی و سـردبیران در اسـرع وقـت
در نشـریه محلـی؟ هـر کدام از ایـن راهها را کـه انتخاب ا ست .
میکنیـد ،نـوع خبـر و اطالعرسـانی شـما بایـد بـه قدر
کافـی از ارزش و اهمیـت خبـری برخـوردار باشـد و بـه  .38گزیده کسب و کارتان را برای آشنایی عموم
معنـی واقعـی کلمـه اطالعـات در اختیـار مخاطـب قرار تهیه و منتشر کنید.
انتشـار معرفـی یک کسـب و کار برای اهالی رسـانه
دهـد .نکتـه بعـدی این اسـت که شـما بایـد زمانبندی
اطالعرسـانی یـا تبلیغـات خـود را نیـز مشـخص کنیـد .بـدان معنی نیسـت کـه آن را برای عموم منتشـر نکنید.
گاهـی اوقـات اطالعرسـانیهای هـر روزه مخاطـب را شـما میتوانیـد ایـن معرفیهـا را در وبسـایت خود نیز
اذیـت میکنـد و ایـن موضـوع بـه ضـرر کسـب و کار قـرار دهیـد .شـما میتوانیـد آنهـا را بـرای مـردم عادی
هـم بـه طـور انبـوه ایمیـل کنیـد؛ حتـی میتوانیـد آنها
شـما نیز اسـت.
را بـه صـورت دسـتی بـه مـردم بدهیـد .اینجاسـت کـه
 .36معرفی مختصر و جامعی از کسب و کار خود ارایه کنید .میتوانیـد از قـوه خالقه خود اسـتفاده کنیـد و به دنبال
اصـوالً روزنامهنگارهـا و اهالـی رسـانه از کسـانی که راهحلهـای نوآورانـه بـرای رسـاندن تبلیغـات خـود بـه
بـه زبـان آنهـا صحبـت میکننـد ،خوش شـان میآیـد .دسـت مردم باشـید.
شـما بایـد از ایـن مزیـت اسـتفاده کنیـد و معرفـی یک
صفحـهای از کسـب و کار خـود بـه آنهـا بدهیـد؛ معرفی  .39محتوای با ارزش و اثرگذار تولید کنید.
هماننـد آنچـه در سـایر نقـاط دنیـا مرسـوم اسـت،
کـه شـامل چنـد اصـل مهـم روزنامهنـگاری از جملـه
کیسـتی ،چرایـی ،کجایـی ،چیسـتی و زمـان مربـوط به فضـای رسـانه هـم بـا وجـود روزنامههـا و مجالتـی در
خبـر کسـب و کار شـما باشـد .چنیـن خبـری میتوانـد حـال تنگتـر شـدن اسـت کـه در تالشـند تـا اهـداف
شـما را بـه درون فضـای رسـانهای آنهـا وارد کنـد و بـه تبلیغاتـی را بـرآورده سـازند و در هـر زمـان ممکـن بـه

همیـن سـبب موجـب ارتقـاء سـطح کمپیـن تبلیغاتـی
و روابط عمومـی شـما بشـود .اطالعـات اضافـی مثـل
پیشـینه کارتـان یـا نقـل قولـی مشـهور و یا شـعارتان و
همچنیـن افتخاراتی که کسـب کردیـد ،میتواند در این
رزومـه قـرار گیـرد .سـعی کنیـد از پرحرفـی در معرفی
خـود خـودداری کنیـد .ضمناً الزم نیسـت هـر جزئیاتی
را در ایـن معرفـی بیاوریـد.
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بازسـازی مشـغول هسـتند .همچنین روزنامهنـگاران هم
از ایفـای نقـش خبرنـگاری در حـال تبدیـل بـه نقـش
خالقیـن محتوا هسـتند و بسـیاری هم به محتوانویسـی
جـذب شـدهاند و بـه روابـط عمومـی بـه عنـوان یـک
گزینـه کاری جدیـد نـگاه میکننـد
 51درصـد از عاملیـن حرفـهای ارتباطـات
میگوینـد کـه بودجـه ویدیوئـی آنهـا در سـال 2015
افزایـش خواهـد یافـت .این رویـه الزاماً عجیب نیسـت،
امـا عاملیـن عرصـه ارتباطات هـم اکنـون همچنین در
حـال دریافـت ایـن پیامانـد کـه مـردم خواهـان تبلیغ
مسـتقیم محصـوالت در آگهیهـای بازرگانـی نیسـتند.
بـه جـای آن ،خواهان یادگیری هسـتند .همـان تحقیق
نشـان داد کـه  39درصـد از پاسـخ دهنـدگان گـزارش
دادنـد کـه محتوای ویدئـوی آموزشـی از باالترین تاثیر
برخوردار اسـت.
 .40تولید محتوای بصری خود را افزایش دهید.
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همـه بـر اینکـه محتـوای بصـری یکـی از روش های
اصلـی نشـر رسـانه بـوده و حرکتـی رو بـه رشـد دارد،
اتفـاق نظـر دارنـد .بـه منظـور داشـتن اینفوگرافیـک
بایسـتی ایـن اطمینـان حاصـل شـود کـه ایجـاد نـام
تجـاری (برندسـازی) به صـورت بصری در تمـام جوانب
بـازار اسـتوار باشـد و در عن حـال تصاویر بیشـتری را با
خروجـی ادغـام کنیـد.
علاوه بـر آن ،اهـل فـن روابط عمومی بایـد محتوای
چند رسـانه ای غنـی مختـص اجتماعـات را بـه طـرز
هنرمندانـه ای ایجـاد نمایند .پـس از انتخاب طرح بندی
مناسـب ،کاربـران بـه راحتـی می تواننـد اخبـار را تولید
و بـه ذینفعـان کلیـدی برسـانند .یکـی از ویژگی هـای
کلیـدی ایـن روش طراحی پاسـخگویی در دسـتگاه های
دیجیتـال و بـرای تمام محتوا اسـت .ایـن موقعیتی عالی
بـرای تجمیـع محتوای بصـری خیره کننده ای می باشـد.
ترکیـب روایـت و تصویـر بـرای قانع جلـوه دادن مطلبی،
معرفـی یـک ایده جدید بـا پیش برد مناسـب ،موضوعی
قابـل فهـم اسـت .فرامـوش نکنیـد کـه کار زیـاد شـلوغ
نشـود تـا به معنـی دار بودن مطلـب لطمه ای وارد شـود.
همچنیـن محتوای حمایت شـده ،هر تکـه از مطلب
را بـه اندازه محتوای رسـانه ای به دسـت آمـده تاثیرگذار

می کنـد .در واقـع ،محتـوای تخصصـی بایـد بـه صورت
یـک سـرمایه بلند مـدت در نظـر گرفته شـود .زیرنویس
را (بایالینـز) بـه ابـزاری فعـال و تعاملـی کـه می توانـد
توسـط بازاریابـی و فـروش و  ...در راسـتای طرح هـای
شـرکت بهینه شـود تبدیـل کنید.
تـا اینجـای کار کاری حیـرت آور در راسـتای تولیـد
محتـوای زیبـا و با ارزش انجـام داده اید .ولـی حاال وقت
آن اسـت کـه از دریافـت محتـوا توسـط مخاطـب مورد
نظـر اطمینـان حاصـل نماییـم .اتخـاذ یـک اسـتراتژی
محتـوا -هـدف و داده محـور منجـر بـه درک روابـط
واقعـی مصرف کننـده کـه در نتیجـه مرتبط بـودن،
کیفیـت و کارایـی محتـوای عرضـه شـده شـما شـکل
می گیـرد ،می شـود .همچنیـن شـما بایـد متوجـه ایـن
مهـم نیـز شـوید کـه عمـر مفیـد محتـوای ارائه شـده با
افزایـش تعـداد افـرادی که در دام محتوایی شـما اسـیر
می شـوند افزایـش پیـدا می کنـد.
محتوای حائز اهمیت همچنان پادشاه است! بواسطه
محتوای حائز اهمیت برندهای تجاری به طور طبیعی
رشد کرده و در جریان کار مشتریان وفادار پدید
می آورند .اطالعاتی را که طرفداران برای زندگی راحت تر
بدان نیاز دارند ارایه نمایید ،کار فنی نتیجه بهتری داشته
و اندکی لبخند به چهره آنها می آورد ،در آن صورت
برندهای تجاری وجهه مفید و دوستانه بودن را پدید
آورده و صرفاً به دنبال پول درآوردن فوری و یا فروش
دائمی یک محصول نیستند.
 .41تنها بر رسانه های پخش تمرکز نکنید.

همچنیـن خروجی هـای دیگـری را کـه بـه بهبـود
سـئوی شـما کمـک می کنند را مـد نظر قـرار دهید .اما
توجـه کنیـد کـه چگونـه مصـرف رسـانه ای را تکـه تکه
می کنیـد .ایـن امـری ضـروری اسـت .پوشـش خبـری
از نشـریات کـم اهمیت تـر می توانـد بـه شـما کمـک
کنـد کـه بـه عالیـق خـود در میان حـوزه وسـیع تری از
گزارشـگران دسـت پیـدا کنید.
 .42تصور نکنید که شما تنها کسی هستید
که یک برنامه پر مشغله دارد.

اگـر می خواهیـد مـورد اعتمـاد تلقی شـوید ،منبعی
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قابـل اعتمـاد باشـید ،بی درنـگ بـه گزارشـگرانی کـه
درخواسـت می کننـد پاسـخ دهیـد .اگـر آن بـه ایـن
سـپیده  دم سـایت های بررسـی همزمـان رسـیده
معناسـت کـه پایان کار خـود را زمان بنـدی کنید ،حتما
اسـت و یـک عالقـه همگانی بـرای روزنامه نـگاری مدنی
ایـن کار را انجـام دهیـد.
در حـال گسـترش مـی باشـد .وبالگ نویسـان دیگـر بـه
 .43آن پسر بچهای نباشید که مثل گرگ زوزه میکشد .طـور یکطرفـه بـه بیـان دیدگاه هـای خـود نمی پردازند،
یـک گزارش خبـری را در هر زمانی کـه کوچکترین بلکـه آنهـا در ارتباطی همزمـان و دو طرفه بـا مخاطبان
اتفاقـی در شـرکت شـما افتـاد بـه ایـن دلیـل کـه خبر خـود در ارتباط هسـتند .یـک توییت ،پیام یا یادداشـت
دیگـری نداریـد ،تهیـه و منتشـر نکنیـد .گزارشـگران از وبالگـی منفـی می توانـد باعـث صدمـات غیرقابـل
جبرانـی در عـرض چنـد دقیقـه شـود .ایـن تغییـرات
توجـه کـردن به شـما بـاز خواهنـد ماند.
روابط عمومـی بـا گـزارش مطبوعاتـی شـروع نشـده فشـاری را بـر شـرکت های بی تو بـی ( )B2Bدارد کـه
اسـت که بخواهـد با گـزارش مطبوعاتی به پایان برسـد .بایـد توجـه داشـته باشـند چـه رقبـای کسـب و کاری
ترویـج روابـط کنیـد ،ایـن کار را می توانیـد از طریـق بـرای مشـتریان شـرکت در همـان زمـان وجـود دارد.
رسـانه های اجتماعـی و در مـورد افـرادی کـه ممکـن متخصصـان روابط عمومـی در جایگاهـی هسـتند کـه
بایـد مشـتریان بی تو بـی خودشـان را آمـوزش دهند که
اسـت انجـام دهید.
چگونـه می تواننـد شـهرت آنالین خـود را مدیریت کنند
توسعه ارتباطات آنالین
و بتواننـد برنامه هـای روابط عمومـی بـرای کاهش موانع
بالقـوه طراحـی کنند.
ه ـ1ـ بینش و چینش
 .45مدیریت شهرت در عصر دیجیتال
تبدیل به نیرویی برای شرکت های بی تو بی می شود.

 .44رسانه های اجتماعی و جوامع دیجیتالی به عنوان
منابع قابل اعتماد گسترده می شوند.

رسـانه های اجتماعـی و محیط هـای دیجیتـال
شـبکه ای شـده بـه ارائه خدمت بـه عنـوان منابع خبری
قابـل اعتمـاد ادامـه می دهنـد .چـه از طریق بررسـی ها
بـر روی یلـپ ،هاشـتگ ها در توییتـر یـا ویدئوهـا در
یوتیـوب ،وبالگ نویسـان ،بررسـی کنندگان و بحث هـای
مارک هـای ویدئویـی برندهـا بیشـتر و بیشـتر آمـاده
می شـوند .بـرای حداکثـر منابـع ،کسـب و کارهـا بایـد
ایـن محیط هـا را مدیریـت ،تحلیـل و حمایت کـرده و با
آنهـا ارتبـاط برقـرار کنند.
مـردم بـه طـور کلـی از صحـت و شـفافیت محیـط
دیجیتـال لـذت می برنـد ،در چارچوبـی کـه آنهـا
می تواننـد بـه طـور فعـال موافـق با یـک دیدگاه باشـند
یـا عناویـن را مـورد بحـث قرار دهنـد و یـا دیدگاه هایی
را بـه طـور حداقلـی بیـان کننـد و یـا اینکـه از آنهـا
حمایـت مالـی کنند .این یـک فرصت بـرای متخصصان
روابط عمومـی اسـت کـه بـر گفتگوها اثـر بگذارنـد تا به
گونـه ای بـر رفتـار مخاطبـان خـود تاثیـر بگذارنـد.
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 .46استفاده از خوراک رسانه ای را افزایش دهید.

قطعـه ای کـه همـواره در پـازل برند از چشـم پنهان
می مانـد .خـوراک رسـانه ای بـه شـرکت ها کمـک
می کنـد تـا صفحـات مطبوعاتـی خـود را بـه درگاه های
مرکـزی محتـوا تبدیـل کننـد کـه همـه اطالعـات مهم
برنـد از اطالعـات تخصصـی تـا طراحی هـای شـرکت،
را یکجـا ،در خـود دارنـد همچنیـن خـوراک رسـانه ای
می توانـد در تبدیـل اتـاق خبـر شـما بـه یـک سـرمایه
بنیـادی تجـاری بـا قابلیـت سودرسـانی بـه محتـوا و
مشـتری ،راهگشـا باشـد.
یـک اتـاق خبـر مـدرن دسترسـی وسـیع را برایتان
بـه ارمغـان مـی آورد و همزمـان شـبکه دسترسـی شـما
را گسـترده تر می کنـد .در خاتمـه روز اتـاق خبـر شـما
بـه دلیـل ارزش ذاتی ارائه شـده توسـط شـما ،بایسـتی
سـلیقه ها را برانگیزانـد و دسترسـی از بیـرون را تحریک
کنـد .زمانـی که تمـام ملزومـات فراهم آمد این قسـمت
از سـایت تبدیـل بـه یـک مولـد فرصت هـای رسـانه ای،
کـه یـک ابـزار تولیـد پیشـرو و مسـیری بـرای کشـف
مخاطبـان مسـتعد خواهد شـد.
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ایـن حالـت چـه بایـد کـرد؟ چـه ارزشـی از تماس های
 .47تهیه تحلیل و معیارها برای گزارش نویسی با
رسـانه ای خـود دریافـت می کنیـد؟ بـه پیچ هـای
گوگل آنالیتیکس را به خاطر بسپارید.
خودتـان نـگاه کنیـد -آنهـا کوتاه ،شـیرین ،و سـازگار با
اگـر شـما گوگل آنالیتیکـس را بـه صـورت فعـال محیط زیسـت هسـتند و عـاری از هرگونـه هرزه نامـه ای
نداریـد ،لطفـی در حـق خـود نمـوده و همیـن االن این می باشـند( .ایـن بـه معنای ارسـال ایمیل هـای کمتر در
کار را انجـام دهیـد .شـما می توانـد مهارت هـای تحلیلی مجمـوع اسـت).
خـود و عمـق درک تان از پلتفـرم را با دوره هـای رایگان
برخـط (آنالیـن) آن افزایـش دهیـد .زمـان آن رسـیده
ه ـ2ـ راهنـما
اسـت کـه از شـر معیارهـای باطل کـه اهـداف کار را به  .49از ترکیب رسانههای سنتی ،دیجیتال و اجتماعی
درسـتی مشـخص نمی کننـد و وجهـه روابط عمومـی را استفاده کنید.
مخـدوش می کنـد ،خلاص شـوید .بـه جـای تکیـه بـر
اصـول روابط عمومـی و رسـانه اجتماعـی در یـک
برداشـت ها و تعـداد جابه جایی هـا ،بـا انتشـار نوشـته ها بخـش کارکـردی جای خواهند گرفـت .فعاالن حرفهای
ترافیـک کار را بـاال ببریـد .نحـوه ارتبـاط برقرار کـردن روابط عمومـی از ترکیـب رسـانههای سـنتی ،دیجیتـال
مخاطبـان بـا به کارگیـری محتوای رسـانه ای و اینکه آیا و اجتماعـی اسـتفاده میکنند و تمامـی آنها در ترکیب
آنهـا را به سـمت اتخـاد واکنش خاصی روی مشـخصات بـا یکدیگر فرمـی اختصاصی پیدا میکنند و شـرکت ها
دیجیتـال شـما هدایـت می کند یـا نه؟ (اشـتراک گزاری از ایـن طریـق میتواننـد بـه مخاطبیـن هـدف دسـت
در شـبکه ها ،وبالگ نویسـی ،دانلود نشـریات ،درخواست یابنـد .فعـاالن روابط عمومـی قـادر خواهنـد بـود تـا از
نسـخه های نمایشـی) .با تنظیم اهداف مشـخص توسـط طریـق چندیـن کانال متفـاوت ارتباطـات عمقیتری را
گـوگل این مهم محقق می شـود .گرچـه تجزیه و تحلیل ایجـاد نماینـد و از ایـن راه ،رابطـه ،وفـاداری و حمایت
در اکوسیسـتم همیشـه در حـال توسـعه روابط عمومی ،را بـرای شـرکتها بسـازند   -این جنبـه از عرصه رسـانه
راه حل هـا ،پلتفرم هـا و افـراد چنـدان آسـان نیسـت .دیجیتـال به سـرعت در حال رشـد اسـت.
لیسـت حاضر برای شـروع مناسـب اسـت.
 .48ارسال نامه های ناخواسته برای مشتریان عالی را
متوقف کنید.

همـه مـا یـک مشـتری داریـم که حاضـر بـه تجربه
رسـانه اجتماعـی اسـت .شـما آن مشـتری را اینگونـه
می شناسـید :تلفنـی ،کاکل بسـر ،بـا دهانـی بد بـو؟ بلـه،
خـودش اسـت .حرکـت بـه سـوی جهـان دیجیتـال
بـرای ایـن افـراد همـراه بـا نگرانی هایی اسـت زیـرا آنها
نمی توانند به آن دسترسـی داشـته باشـند .بـا این حال،
هـر سـال ،بیـش از  100میلیارد قطعه ایمیل ناخواسـته
بـرای شـهروندان امریکایـی ارسـال می شـود .شـاید این
شـما را دربـاره پیچ کردن تـان متعجـب کنـد.
مـا در ایـن شـرایط زمانـی کـه بـه سـراغ صنـدوق
پسـتی خـود می رویم هیـچ احسـاس خوبـی از صندوق
پسـتی نمی گیریـم و بنابرایـن ایـن صنـدوق ارزش
خـودش را بـرای مـا از دسـت داده اسـت .بـرای توقـف
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 .50مهارت های خودتان را در زمینه رسانه دیجیتال
افزایش دهید.

فعـاالن روابط عمومـی از رسـانه دیجیتـال بـه میزان
کافـی اسـتفاده نمیکننـد و بایـد این کوتاهـی را هرچه
سـریعتر جبـران نماینـد .در حـال حاضـر ،در سـطوحی
از اکثـر تجارتهـا ،رسـانه اجتماعـی بـه صـورت کامـل
جـای گرفته اسـت.
تجارتهـا پیـش از ایـن تشـخیص دادهانـد کـه
بـه فعالیـت و حضـور در رسـانه اجتماعـی نیـاز دارنـد
چـرا کـه مشـتریان بیشـتر و بیشـتری آنهـا را از
طریـق فیسـبوک ،ارسـال توئیـت و پسـت تصاویـر در
اینسـتاگرام جسـتجو میکننـد تـا این کـه بخواهند به
صـورت مسـتقیم بـا وبسـایت آنهـا وارد تعامـل شـوند.
روابط عمومـی بایـد از انگیـزه باالیـی برای اسـتفاده از
رسـانه دیجیتـال برخـوردار شـود ،چـرا که این رسـانه
ابـزاری قـوی و تاثیرگذار اسـت .صنعـت روابط عمومی
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در سـال  2015از تاثیرگـذاری ایـن ابـزار اسـتفاده
میکنـد و مهـارت کارکنـان خـود در ایـن زمینـه را
ارتقـا خواهـد داد.
 .51استراتژی خود را برای محتوای رسانه اجتماعی
قرار دهید.

مطمئـن شـوید کـه صنعـت ،جامعـه و رویدادهـای
جهانـی را تعقیـب می کنیـد .در طـول ایـن کار حتمـا
فعالیت هـای اثرگـذاران را نیـز دنبـال کنیـد .بـا این کار
بـه توضیـح نتایـج کمـک می کنیـد.
ارزیابـی کنیـد کـه چـه محتوایـی عمـل و خواسـت
مخاطبـان شـما را تامیـن کرده انـد و کدام هـا منجـر به
خریـد شـده اند ،احساسـات مثبـت را بـر انگیخته انـد ،و
بازدیـد بـه وبسـایت را افزایـش داده اند.
 .52در شبکه های اجتماعی ،مدیریت پدیداری را
پیاده سازی کنید.

یعنـی یـک نفـر می توانـد در فضـای مجـازی ویدئویی
تولیـد کنـد کـه بـدون آن هزینه هـای گـزاف بتوانـد
ویژگی هـای الزم را داشـته باشـد و بتوانـد شـما را بـه
دیده شـدن برسـاند.
ویژگـی دیگـر وب   دو تعاملی تر    شـدن و کاربـر
پسـندتر شـدن محتـوا اسـت .اگـر روزنامـه ای مطلبـی
تولیـد می کنـد ،طبیعتـا این یـک ارتباط یکطرفه اسـت
و مخاطـب اعتمـاد کمتـری می کنـد تـا اینکـه یـک
ارتباط دو طرفه در شـبکه اجتماعی ایجاد شـود و شـما
یـک نفر را بیشـتر بشناسـید و ایـن ارتباط مدام بیشـتر
می شـود.
 .53از امکانات تلفن های همراه بیشتر استفاده کنید.

مـردم اکنـون بیـش از پیـش از تلفن هـای همـراه
خـود جهـت اتصـال بـه اینترنـت  -بـرای رسـانه های
اجتماعـی ،خریـد ،موتورهـای جسـتجو  -اسـتفاده
می کننـد .آنهـا تقریبـا هـر کاری را کـه در لپ تـاپ و
کامپیوترهـای شـخصی خـود انجـام می دادنـد ،اکنون
در گوشـی های هوشـمند خـود انجـام می دهنـد.
بـا در نظـر گرفتـن مردمـی از سراسـر جهـان کـه از
گوشـی های هوشـمند اسـتفاده می کننـد کـه در
مجمـوع میلیاردهـا کاربـر می باشـند ،اطمینـان
حاصـل نماییـد کـه تمامـی کارهـای آنالیـن شـما
بهینـه شـده بـرای تلفن همـراه بـوده و احتمـاالً بیـن
موفقیـت و شکسـت تفـاوت ایجـاد می کنـد .چنانچـه
شـما محتوایـی را بـه اشـتراک می گذاریـد و یـا آگهی
ارائـه می دهیـد ،مطمئـن شـوید می دانیـد آگهـی یـا
محتـوای فـوق در یـک صفحـه نمایش کوچـک چگونه
بـه نظـر می رسـد و اسـتفاده از آن در ایـن صفحـه
کوچـک آسـان اسـت ،و یـا احتمـاالً در حـال اتلاف
زمـان و تلاش خـود هسـتید.

ایـن بحـث دیده شـدن بحـث بسـیار مهمی اسـت.
اگـر مـا بهتریـن تولیدات را داشـته باشـیم امـا نتوانیم
آن را خـوب توزیـع کنیـم در واقـع هیـچ کاری انجـام
نـداده ایـم .مهـم این اسـت که مـا بتوانیم دیده شـویم
و از آن مهمتـر اینکـه مـا بتوانیـم تاثیرگـذاری داشـته
باشـیم .یـک مثـال معروفـی در این قضیه وجـود دارد.
یـک ویدئویـی هسـت کـه دو تـا بچـه کوچـک ،یکـی
انگشـت دیگـری را گاز می گیـرد .ایـن ویدئـو خارجـی
اسـت و نـام آن «»Charlee Bit Meاسـت .اگـر در
گـوگل آن را جسـتجو کنیـد می توانیـد آن را ببینیـد.
ایـن ویدئـو بیـش از صدهـا میلیـون بـار در اینترنـت
دیـده شـده اسـت .با اینکـه یـک ویدئوی خیلی سـاده
اسـت و یـک بچـه کوچکـی انگشـت دیگـری را گاز
می گیـرد و اول گریـه می کنـد و آنوقـت بچـه دیگـر
می خنـدد و نفـرات دیگـری دوبـاره آن ویدئـو را بازی
کردنـد .یعنـی مثلا دو مـرد عـرب دوبـاره آمده انـد و  .54برای مدیریت حسن شهرت آنالین
ادای آن دو بچـه را در آورده انـد .دو تـا خواهـر کره ای برنامه ریزی داشته باشید.
هـم دوبـاره ادای ایـن ویدئـو را در آورده انـد .ایـن
مدیریـت حسـن شـهرت آنالیـن شـیوه ای را بـرای
ویدئـو بیـش از صدهـا میلیـون بـار دیـده شـده اسـت آماده سـازی شـرکت و کارکنـان ارایـه می دهـد بدیـن
در حالیکـه شـبکه های بـزرگ تلویزیونـی دنیـا مثـل ترتیـب آنهـا می داننـد چنانچـه بحرانـی رخ دهـد چـه
بی بی سـی و سـی ان ان ایـن انـدازه بیننـده ندارنـد .کاری انجـام دهنـد ،امـا همچنـان بهتـر اسـت بدانیـد
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کـه چـه کاری بایـد انجـام دهیـد ،چگونـه عمـل کنید
و در وهلـه اول بـرای جلوگیـری از یـک بحـران چـه
بگوییـد .چنانچـه شـخصی وجـود دارد کـه بـه صـورت
آنالیـن در مـورد برنـد تجاری شـما شـکایت می نماید،
فرصتـی بـرای تغییر دیـدگاه آنها خواهد بـود ـ از اینرو
بـه سـراغ آن رفتـه و بـرای کشـف مشـکالت و یافتـن
یـک راه حـل جهت تبدیل شـاکی بـه هـوادار گفتگویی
را آغـاز نماییـد.
 .55تبلیغات رسانه های اجتماعی و سایر تبلیغات
پولی را جدی بگیرید.

برخـی از سـازمان ها گـزارش کرده انـد کـه بیـش از
 50درصـد از شـرکت های موسسـه بـه موسسـه()B2B
در حـال حاضـر از تبلیغـات رسـانه های اجتماعـی
اسـتفاده می کننـد و بـه همیـن دلیـل تجربـه بیشـتری
در خصـوص آنچـه که در صنایـع آنها تاثیر گذارتر اسـت
کسـب نموده انـد .تبلیغـات پولـی بـه گونـه فزاینـده ای
موثـر اسـت و از آنجایـی کـه ایـن تبلیغـات در مقایسـه
بـا ارائـه آگهـی در یک مجلـه چاپی و یـا روزنامه نسـبتاً
ارزانتـر اسـت ،محبوبیـت ایـن تبلیغـات حداقـل بـرای
سـال آینـده یـا حتـی بیشـتر افزایـش خواهـد یافت.
 .56ایمیل انبوه را برای متقاعد کردن یک فهرست
طوالنی از گزارشگرانی که کت و شلوارشان را به یک
خشکشویی می دهند نفرستید.

تکلیـف خـود را بـرای هـر گزارشـگر به طـور مجزا
انجـام دهیـد .مـواد چـاپ شـده پیشـین و جدیـد او را
مطالعـه کنیـد ،یادداشـت های شـبکه اجتماعـی او را
بخوانیـد و زمینه هـای او را پیـدا کنیـد .بدانیـد کـه
مخاطبـان هـر خبرنگار چه کسـانی هسـتند .آنـگاه هر
پیـچ را بـرای آنهـا شخصی سـازی و سفارشـی ارسـال
کنیـد .شـما بایـد تنهـا خبرنـگاری را بـرای انتشـار
مطلب تـان متقاعـد کنیـد کـه معتقدیـد بـه احتمـال
زیـاد بـه محتـوای مرتبـط بـا تحقیـق شـما عالقه منـد
ا ست .
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