
  

 



  

 2222بوک در سال سیف یابیبازار

شما در  محصوالت برند مانند ییبالقوه در حال حاضر به دنبال کسب و کارها مشتریان
این  بوک تنها راه ارتباط با سیهوشمند ف یابیبازار یاستراتژ  کیبوک هستند.  سیف

 است. مشتریان

جهان!(،  تیجمعدرصد از  ۸.۹۳ یعنیکاربر فعال ماهانه ) اردیلیم ۱۹.۲با  بوکسیف
که کاربر به طور متوسط  ییاست. و از آنجا یاجتماع یهاپلتفرم رسانه نیهمچنان بزرگتر

حضور در مقابل  یبرا یادیز یگذراند، فرصت ها یبوک م سیساعت در ماه را در ف 1..6
 مخاطبان هدف شما وجود دارد.

 یمنبع اصل یاجتماع یساله، رسانه ها 22تا  61 نترنتیدرصد از کاربران ا 2..2 یبرا
بار در هفته  کیبوک حداقل  سیدرصد از تمام کاربران ف 11برند آنهاست. و  قاتیتحق

 دیبا و برندتان شمادر نتیجه بهتر است که  کنند. یم یرا بررس یمحل یصفحه تجار  کی
 .دیباش نیز بوک سیدر ف حتما

پست  دیبا یز یدر مورد چه چ ؟دیدار غاتیتبل یبه اجرا ازین ایچه کار کرد؟ آ دیابتدا با اما
  د؟یکنایجاد 

 

 ست؟یچ سبوکیف یابیبازار

تواند  یبوک است. م سیتجارت و برند در ف کی غیتبل یبرا یبوک روش سیف یابیبازار
 یجمع آور  ن،یدنبال کنندگان آنال شیاز برند، افزا یآگاه جادیبه کسب و کارها در ا

 ک کند.کم شتریخدمات ب ایسرنخ ها و فروش محصوالت 

 

 



  

 باشد: ریتواند شامل موارد ز یبوک م سیف یابیبازار یها کیتاکت

 ییویدیو یمحتوا ایعکس  ک،یارگان متن 
 ویدیو ایمتن، عکس  یپول یمحتوا 
 بوک سیف یها ریلزها و  استوری 
 سبوکیف غاتیتبل 
 بوک سیف یها گروه 
 ایو هدا مسابقات 
 ردهندگان خودکاپاسخ ای سبوکیمسنجر ف یهاربات چت 
 نگیمارکت نفلوئنسریا یها نیکمپ 

 یابیاستفاده در بازار یبوک برا سینوع پست ف 8

 . متن6

اند، نشده یطراح کیتراف شیافزا یبرا نیبنابرا ستند،ین وندیشامل پ یمتن یهاپست
 یدر رشد مخاطبان صفحه شما خوب باشند. پست ها یآور به طرز شگفت توانندیاما م

 نرخ تعامل را دارند. نیانگیم نیردرصد باالت .2.6با  یمتن

 



  

 یهاپست یگم شوند. برا تمیدر الگور یتوانند به راحت یپست ها م نیحال، ا نیبا ا
تر تا به برجسته دیرنگارنگ انتخاب کن یانهیزمپس دیتوانیکاراکتر، م 6.2کمتر از  یمتن

 ها کمک کند.شدن آن

 . عکس2

در رتبه دوم قرار  یمتن یپس از پست ها %2.66نرخ تعامل  نیانگیعکس با م یپست ها
آثار  ای کینفوگرافیاز جمله عکس، ا یر یتواند هر نوع تصو یپست عکس م کیدارند. 

 د،یبه هر پست اضافه کن دیخواه یهر تعداد عکس که م دیتوان یباشد. م گرید یهنر 
 .دیکن جادیک آلبوم ایآن  یبه جا شتر،یب ای عکس 62 یاما برا

 کند: جادیا یرگذار یعکس تاث یهاپست تواندیم یکار  و نوع کسب هر

روند ساخت محصوالت خود را به اشتراک  ای دیبگذار شیمجموعه خود را به نما نیآخر
 .دیبگذار

 یها، عکساین است که  از آن بهتر.دیاوریکارگاه خود ب ایخود را به دفتر  مخاطبان
و  دیبگذار شیخود به نما منحصربفرد از محصوالت یدید یخود را برا انیمشتر

 .دیکن ریدرگ زیمخاطبان خود را ن

 دئوی. و.

 زیچ نیبهتر نیتواند. ا ینم یگر ید زیچ چیکند که ه یارتباط برقرار م یبه گونه ا دئویو
 .گیرنداست که مخاطبان خود را درست در مقابل شما قرار 

 وجود دارد: یاشتراک گذار  یبرا ویدیچند نوع و نجایدر ا

 دهنده حیتوض یوهایدیو

 یشینما یدئوهایو

 خودتان میت ایبا کارشناسان صنعت  مصاحبه



  

 پشت صحنه یپنهان یها نگاه

 دادیرو پوشش

 یرسم یتجار  یلمبردار یف کی ای یررسمیچه به صورت غ محصوالت،

 ناریوب ضبط

 زنده یدئوی. و2

و  شپرسجلب توجه مخاطبان است. یزنده به معنا یویدیاز و زیآمتیموفق استفاده
هر  یاست. برا B2B یشرکت ها یزنده برا ییدئویو یفرمت ها نیاز موثرتر یکیپاسخ 

دهد چگونه از  یکه نشان م دیرا امتحان کن یشینما یوهایدی، وB2Cو  B2Bدو 
 نشان دادن موارد استفاده کمتر شناخته شده  یبرا ژهیبه و د،یمحصول خود استفاده کن

 وندهای. پ2

شود.  یم تیشما هدا تیمانند وب سا یمنبع خارج کیبه  که یز ی= هر چ وندهایپ
 باشند. یهر نوع رسانه ا یتوانند حاو یم زین وندیپ یپست ها

عنوان از خودتان است، سپس هر  کی دیدار ازیکه ن یز یآسان است: تنها چ آن نیز جادیا
 تیسامتا را از وب حاتیعنوان و توض ر،یتصو کی سبوکیو ف دیرا بچسبان یوندیپ
 .دیخود را اضافه کن یبه صورت دست دیتوان یم ا،ی. آوردیم

 بوک سیف یها استوری. 1

 شودیاپ پست ممسنجر و واتس نستاگرام،یا سبوک،یدر ف یاستور  اردیلیم کیروز  هر
 متا هستند. یهاکه خانواده برنامه

و برچسب، متن  نک،یافزودن ل یرا برا ییها نهیو گز یبوک فرمت عمود سیف یاستور 
 2به مدت  ری. تصاودیاستفاده کن ویدیو ای ریاز تصو دیتوان یدهد. م یارائه م گریموارد د

باشند. تمام  استوریدر هر  هیثان 22توانند تا  یم وهایدیشوند و و یداده م شینما هیثان



  

 شوند. یم دیساعت ناپد 22س بوک پس از یف یها یاستور 

 جادیرا ا سبوکیف یهایاستور  غاتیتبل ای د،یرا منتشر کن کیارگان یهایاستور  دیتوانیم
 .دیکن

تا  دیفضا استفاده کن نیو از ا دیرا به حداقل برسان کیمتن و گراف جه،ینت نیبهتر یبرا
 خود صحبت کند. ویدیو ایعکس 

 



  

 شده نی. پست پ7

شده"  نیبوک خود را به عنوان "پست پ سیپست موجود در صفحه ف کی دیتوان یم
 صفحه شما خواهد بود. یدر باال شهیکه هم یمعن نیه اب د،یکن میتنظ

 و نیمخاطب یبانیپشت ایبه صفحات مهم  ییوندهایپ ،ییخوشامدگو امیپ یبرا نیا
پست  دیتوان یاست. شما م دیمف دیکنیم غیکه در حال حاضر تبل یز یهر چ ای ،یمشتر 

 .دیده رییشده خود را در هر زمان تغ نیپ

 نیدهد، مانند ا یم رییتغ دیجد غاتیتبل یخود را برا غاتیبلدونالد به طور مکرر ت مک
 کند. یم قیکه دانلود برنامه را تشو تبلیغ

 



  

 ی. انواع پست تخصص8

 .کنیدهستند، اما کمتر از آنها استفاده  یموارد خاص عال یبرا مورد نیا

 بوک سیگروه ف یها پست

 تواند یشما م یصفحه تجار اعضا عالوه بر  یبوک فقط برا سیگروه ف کی یانداز  راه
 کیاز اهداف شماست،  یکی و خانواده جامعه کیباشد. اما اگر ساختن   یکار  اضافه
به آن  یابیدست یبرا یعال یکاربر فعال ماهانه، راه اردیلیم 6.8بوک به لطف  سیگروه ف
 است.

 یاتفاوت که فقط بر نیگروه مانند ارسال در صفحه شما است، با ا کیدر  پست ارسال
 اعضا قابل مشاهده است..

Hello Fresh # گروهFreshFam ها و تا عکس کندیم یانداز راه انیمشتر یخود را برا
که در زیر اند به اشتراک بگذارند. که درست کرده ییهانظرات خود را از دستور پخت

 عکس این گروه را برایتان ارسال می کنیم

 



  

 یمال یکمک ها یجمع آور 

 کیخودتان،  ادیبن ای هیریموسسه خ کی یبوک برا سیدر ف یمال یها کمک یآور  جمع
در کسب و کارتان خواهد مثبت  ریحال تأث نیرشد مخاطبان و در ع یبرا یراه عال
 .داشت

 برندتاندهد و افراد را به هدف  یشما را نشان م برند یارزش ها هیسرما یآور  جمع
 کند.  یمتصل م

مانند  دها،یبه حداکثر رساندن بازد یخود را برا دیجد یکمک مال یآور البته، جمع و
 :دیشده خود قرار ده نیمتحده، پست پ االتیا یانجمن انسان

 



  

 ،یعموم یها تیشخص یبوک برا سیشده ف دییتأ یحال، فقط صفحات تجار  نیبا ا
 کنند. جادیا یکمک مال یتوانند جمع آور  یها م هیریخ ایها  برند

 یشخص یکاربر  هیوجود دارد. با نما یراه حل ،ستنشده ا دییتأحساب شما هنوز  اگر
سپس آن را در صفحه کسب و کار  د،یکن جادیا یکمک مال یجمع آور  کیبوک  سیف

 .دیخود به اشتراک بگذار

 ها مناسبت

 

 منحصر به فرد دارد: تیمز 1 مناسبتیپست  کی جادیا

 

 است شده دهدا نشان"( رویدادها)" شما صفحه در جداگانه برگه یک در. 
 شما توانند می افراد بنابراین است، شده فهرست بوک فیس رویدادهای بخش در 

 دنبال یا باشند نداشته دوست را شما کار و کسب صفحه اگر حتی کنند، پیدا را
 نزدیک رویدادهای یافتن برای بوک فیس از روز هر نفر میلیون 2. از بیش. کنند
 .کنند می استفاده خود

 می بنابراین دهند، پاسخ آنالین یا حضوری رویدادهای برای انندتو می افراد 
 .کنید ریزی برنامه حضور برای توانید

 و کند کلیک «مندعالقه» روی تواندمی دهد، پاسخ خواهدنمی هنوز کسی اگر 
 .کندمی یادآوری او به رویداد به ترنزدیک بوکفیس

 کنید ایجاد بوک فیس لیغاتتب رویدادها برای توانید می بیشتر مشاهده برای. 
 فهرست میزبان صفحات همه در و باشید، داشته متعددی هایمیزبان توانیدمی 

 .است آسان آن تبلیغ برای تأثیرگذاران یا شرکا با کار بنابراین است، شده



  

 
 

  دیبدان دیبوک که با سیترفند و نکته ف .6

در برابر  یبه شما برتر  و کند یم ییبوک در وقت شما صرفه جو سیف یترفندها نیا
 .دیکن دایارتقا پ یاجتماع یدر شبکه ها شما کمک می کند دهد و به  یم تانیرقبا

 سیدر ف یدیترفندها و نکات جد شهیهم ،کاربران قدیمی فیسبوک باشید اگر از  یحت
 کشف وجود دارد. یبوک برا



  

روزها،  نیت. ااس افتهیکاهش  کیارگان یاست و دسترس شده رقابت سختین روزها ا
 .دیدار ازیجذاب ن یاز محتوا شیب یز یبه مخاطبان هدف خود به چ یابیدست یبرا

به شما  یشروع تعامل و دسترس یبوک برا سیف ینکات و ترفندها نیبهتر نجایا در
 وجود دارد.مخاطبان هدف 

 

 بوک سیف ترفندهای کاربردی

 

 دیکن نهیخود را به سبوکیف لی. پروفا6

 اتیجزئ یساز  نهیرا صرف به یبوک، مدت سیصفحه کسب و کار ف یداز از راه ان پس
 .دیخود کن هینما

کنند  یکنند، مردم اغلب به بخش درباره شما مراجعه م کیصفحه شما را ال نکهیاز ا قبل
آنچه را که به دنبال آن هستند به آنها  نی. بنابرااموزندیب شتریتا درباره کسب و کار شما ب

شما را دوست داشته  صفحهکه  دیکن قیتا کاربران را تشو دیرا پر کن اتی! تمام جزئدیبده
 باشند.

 Our »منحصر به فرد کسب و کار خود را در بخش  یو ارزش ها تیمامور داستان،
Story »است، اطالعات  یکیزیمکان ف ی. اگر کسب و کار شما دارادیبه اشتراک بگذار

 .دیرا وارد کن یت کار مانند آدرس، اطالعات تماس و ساعا یدیکل

 

به اشتراک  یبرا Aboutاز بخش  Lush یشیلوازم آرا برندبه عنوان مثال در عکس زیر 
 کند: یتماس خود استفاده م اتیگذاشتن ارزش ها و جزئ

 



  

 
 دیکن غیخود را به صورت متقابل تبل سبوکیف لی. پروفا2

 یخود در پلتفرم ها یان فعلبه مخاطب د،یکرده ابه کار بوک شروع  سیدر ف یبه تازگ اگر
 .دیاطالع ده تان در فیسبوک هیدر مورد نما گرید

وبالگ خود،  ای تیسابه وب یگذار اشتراک ایدنبال کردن  یهابا افزودن دکمه دیتوانیم
 .دیکن افتیدر سبوکیرا در ف یشتر یب یهاکیال

خود را در  یاجتماع یرسانه ها یچگونه کانال ها Asosمد  برنددر عکس زیر ببینید که 
 کند: یم غیخود تبل تیوب سا



  

 
 

 یاجتماع یرسانه ها یعامل ها ستمیس ریبوک در سا سیاز کاربران ف ٪..از  شیب
 حساب دارند.

 دیکن نیخود را پ یمحتوا نی. مرتبط تر.

. دیدر ذهن خود نگه دار دکنندگانیبازد یتا آن را برا دیکن نیپست را پ کی دیتوانیم
 باال را که مخاطبان شما قبالا و تعامل پست با عملکرد  کی ای غیاعالن، تبل کی دیکن یسع
 .دیکن نیپ را ، دشتندوست دا آنرا

 :میانجامش بده چگونه

.a دیکن کیپست کل یدر گوشه سمت راست باال یضیدکمه ب یرو. 

bدیصفحه را انتخاب کن یبه باال نی. پ. 

 
 تازه نگه کباریا چرخاندن آن هر چند هفته شده خود را ب نی: پست پینکته حرفه ا

 .دیدار



  

 دیبوک استفاده کن سیف یجستجو ی. از اپراتورها2

 نیتواند دشوار باشد، به خصوص که ا یم یاطالعات رقابت یبوک برا سیف یجستجو
بوک  سیف یجستجو یخالص شده است. اما اپراتورها Graph Searchپلتفرم از شر 

 لتریبوک ف سیاطالعات خاص ف یگوگل را برا یجستجو جیتادهند ن یبه شما امکان م
 .دیکن

توانند به  یبوک م سیف یجستجو یوجود دارد که چگونه اپراتورها دهیچند ا نجایا در
 خود کمک کنند: یابیبازار یها نیکمپ یساز  نهیشما در به

 

ست دارند که آنها دو یی. درک مخاطبان و نوع محتوادیکن قیمخاطبان خود تحق درباره-6
 .دیمنتشر کن یجذاب تر  یکند محتوا یبه شما کمک م

تا  دی. نام برند خود را جستجو کندیکن دای( را پUGCشده توسط کاربر ) دیتول یمحتوا-2
 که برند شما را ذکر کرده اند اما شما را تگ نکرده اند. دیابیرا ب یافراد

 گذارند،یشما به اشتراک م یکه رقبا یی. به محتوادیکن قیخود تحق یرقبا درباره-.
در منطقه خود را  دیجد ی. رقبادیها و ظاهر مخاطبانشان نگاه کنمشارکت آن زانیم

 .دیکن ییشناسا

تا  دیرا جستجو کن یعبارات ای. موضوعات دیکن دایپ یگذار اشتراک یرا برا ییمحتوا-2
 .دیکن ییهستند، شناسا ریرا که مخاطبان شما با آن درگ ییمحتوا

از  Boolean یبه جستجوها دیبوک، با سیف یجستجو یاستفاده از اپراتورها یبرا
 .دیکن هیتک Google قیطر

 

 



  

 کنند؟ یچگونه کار م نهایا

 ایجستجو را گسترده  جیدهند نتا یهستند که به شما امکان م یعبارات یبول یعملگرها
جستجو به طور دو عبارت  یجستجو یبرا« AND»از  دیتوانیمثال، م ی. برادیمحدود کن

 .دیهمزمان استفاده کن

 

 :میانجامش بده چگونه

 

]موضوع[  Facebook.com: تیمحتوا و مشاغل مرتبط، از سا ییشناسا ی. برا6
 .دیاستفاده کن

 پیتا Google یدر نوار جستجورا  site:Facebook.com [house plants]عبارت  
 دیکن

 

شما فقط شامل صفحات  Google جیانت د،یرا مشخص کرده ا تیکه شما سا ییآنجا از
 شما هستند. یعبارات جستجو یشود که حاو یبوک م سیف

 

 نیاز ا دیتوان یم د،یهست یخانگ اهانیفروشگاه گ کیعنوان مثال، اگر صاحب  به
بوک با عملکرد برتر در مورد  سیف یصفحات و گروه ها افتنی یدستور جستجو برا

 :دیاستفاده کن یخانگ اهانیگ



  

 
 

 :تیاز سا ،یمحل یرقبا ییشناسا یرا. ب2

 site:Facebook.com [business type in location] دیاستفاده کن. 

 



  

 : دیکن پیگوگل تا ینوار جستجو در

site:Facebook.com [home interior store in Seattle] 

ر دستو نیاز ا دیتوان یم د،یدار اتلیخانه در س یفروشگاه داخل کیعنوان مثال، اگر  به
دهند استفاده  یشما انجام م میمستق یمشاهده آنچه رقبا یبوک برا سیف یجستجو

 .دیکن

 شود: یظاهر م SERPدر  اتلیخانه در س یداخل یاز فروشگاه ها یستیل سپس

 



  

را انحراف دارند  یاندک یرا که حت یجیگوگل نتا نیاست، بنابرا قیدق یجستجو کی نیا
در مقابل  «اتلیخانه در س یداخل یفروشگاه ها» یجستجو برا جی. نتانشان نمی دهد

 ممکن است متفاوت باشد. «اتلیخانه در س یفروشگاه داخل»

 تجارت یبوک برا سیف یترفندها

کمک به رشد کسب و  یو ابزار برا یژگیو نیچند یبوک دارا سیکسب و کار ف صفحات
 .ویژگی ها را اشاره می کنیم نیبهتر نجایکار شما هستند. در ا

 دیکن نهی. دعوت به اقدام خود را به2

 نیا دیتوان یبوک قرار دارند. م سیصفحات ف یبوک در مرکز باال سیف CTA یها دکمه
CTA کسب و کار شما  یکه برا یتا مخاطبان عالقه مند را به مرحله بعد دیکن یرا سفارش

 .دیارزشمندتر است بفرست

 د،یبرقرار کن یشتر یارتباط ب یبه سادگ ای پیدا کنیدبالقوه را  یهاسرنخ دیخواهیم اگر
 .دیرا اضافه کن «امیارسال پ» ای« ثبت نام»مانند  CTA یهادکمه

افراد به  قیتشو یبرا امیارسال پ فرضشیپ CTA کیاز  Threadless یطراح برند
 :کندیسؤال استفاده م دنیپرس

 



  

اکنون »مانند  CTAدکمه  کیرا رزرو کنند،  یقرار  ایبخرند  یز یافراد چ دیخواهیاگر م
 .دیرا انتخاب کن «دیاکنون رزرو کن» ای «دیکن دیخر

 دسکتاپ آمده است: یرو CTAدکمه  ریینحوه تغ نجایا در

aدیکن کیکل امیارسال پ شیرایو یبوک خود، رو سی. در صفحه ف. 

bییکشو ی. در منو، Edit دیرا انتخاب کن. 

 

 
 

c .دیبوک را انتخاب کن سیاقدام ف یدکمه تماس برا نهیگز 62از  یکی. 



  

 



  

1 .URL آدرس پیجتان را قابل دسترس کنید 

به طور  URLشماره و  کی د،یکن یم جادیبوک ا سیف یصفحه تجار  کیکه  یهنگام
 خواهد بود: نیبه ا هیشب یز یشود که چ یاختصاص داده م یتصادف

facebook.com/pages/yourbusiness/8769543217 

دلخواه  URLتر با آسان افتنیو  تریگذار قابل اشتراکبرای د را بوک خو سیف صفحه
 .دیکن یسفارش

 :دیبه نظر خواهد رس نیا

facebook.com/adidas 

 :میانجامش بده چگونه

مراجعه  facebook.com/usernameخود به  سبوکیف URLو  ینام کاربر  رییتغ یبرا
 .دیکن

 دیکن یصفحه خود را سفارش ی. برگه ها7

 فرض است، از جمله: شیچند برگه پ یبوک دارا سیصفحه ف ره

 بارهدر

 ها عکس

 انجمن

منحصر به  یهایژگیتا مخاطبانتان بتوانند و دیاضافه کن یاضاف یهابرگه دیتوانیم اما
خدمات  د،ینظرات خود را نشان ده دیتوان یکشف کنند. م شتریوکارتان را بفرد کسب

 .دیکن جادیا یسفارش یرگه هاب یحت ای دیخود را برجسته کن

 



  

 :میانجامش بده چگونه

aی. رو More دیکن کیکل 

bدیبرو شیرایو یتا به برگه ها دیاسکرول کن نییرا به سمت پا ییکشو ی. منو 

 
 

cدیانتخاب کن دیبوک خود اضافه کن سیبه صفحه ف دیخواه یرا که م یی. برگه ها 



  

 



  

 یبرا Facebook Page appبرنامه از  ای دیتوسعه دهنده کار کن کیبا  دیتوان یم یحت
 .دیخود استفاده کن یسفارش یبرگه ها جادیا

 دیبگذار شی. محصوالت خود را در مجموعه ها به نما8

 نیکنند. ا یم دیبوک خر سیف یکاربر هر ماه به طور منظم از فروشگاه ها ونیلیم کی
تا  دیکن یا فهرست بنددهد محصوالت خود را در مجموعه ه یبه شما امکان م یژگیو

 کنند، به اشتراک بگذارند و بخرند. رهیبتوانند محصوالت شما را مرور کنند، ذخ انیمشتر

محصوالت برند خود استفاده  یو سازمانده تیریمد یبرا سبوکیف یهامجموعه از
شوند، به  یبوک شما وارد م سیبه فروشگاه ف انیمشتر یوقت ب،یترت نی. به ادیکن

 .نندیوانند انواع مختلف محصول شما را ببت یم یراحت

 Lorna Jane ک،یتجارت الکترون یاز فروشگاه ها یار یعنوان مثال، مانند بس به
Active این کار کند.  یمحصوالت خود را بر اساس مجموعه ها و نوع محصول جدا م

 :دید زیبا تری به صفحه فروشگاهی شما می دهد

 



  

آنچه را که به دنبال آن  افتنی نیهمچن ؛یبندتهمحصوالت بر اساس دس یدهسازمان
 :کندیتر مآسان دارانیخر یبرا را هستند

 



  

 دیکن میبوک را تنظ سیف ی. پرداخت درون برنامه ا.

 ایبوک ) سیدر ف ماا یدهد که مستق یامکان را م نیا انیبوک به مشتر سیف پرداخت
 ام دهند.به ترک پلت فرم پرداخت را انج ازی( بدون ننستاگرامیا

تا  یاجتماع یهامحصوالت در رسانه میفروش مستق ای یتجارت اجتماع رودیم انتظار
 دیتوانیم یوقت -است  یدالر در سراسر جهان برسد. منطق ونیلیتر 7...به  2228سال 

 .دیکنیپول خرج م ادیبه احتمال ز د،یبخر دیجد تیسا کیبه  شیمایرا بدون پ یز یچ

و در  دیداشته باش Commerce Manager دیبوک با سیرداخت فپ میتنظ ی: براتوجه
 یبوک دستورالعمل ها سیمتحده در دسترس است. ف االتیحال حاضر، فقط در ا

 بودن دارد. طیبودن پرداخت و واجد شرا طیواجد شرا میدر مورد تنظ یقیدق

 دیکن جادیهمفکر ا انیمشتر یجامعه برا کی. 62

بوک  سیف تمیکنند. و الگور یبوک استفاده م سیف یگروه ها نفر هر ماه از اردیلیم 6.8
 یخوب دهیموضوع، ا نیکند. دانستن ا یم تیدار حما یدر حال حاضر از تعامالت معن

 پلتفرم استفاده کنند. یاجتماع یهایژگیوکارها است که از وکسب یبرا

افراد همفکر  انیجامعه در م جادیا یها براراه نیاز مؤثرتر یکی بوکسیف یهاگروه
 اموزند،یب دادهایو رو غاتیتوانند در مورد تبل یاست که طرفداران م ییهستند. گروه جا

 و تجارت شما تعامل داشته باشند. گریکدیبا  ایخود را به اشتراک بگذارند  اتیتجرب

Lululemon  یبا نام تجار Athletic wear به نام  یگروهSweat Life  دارد که در آن
 تعامل داشته باشند: گریکدیپست بگذارند و با  ندهیآ یدادهایتوانند درباره رو یاعضا م



  

 
 

 . پخش زنده66

 

برابر  62دارد.  یهر نوع پست نیرا در ب یدسترس نیشتریب ویبوک ال سیروزها، ف نیا
 کنند. یتماشا م شتریو مردم آن را سه برابر ب ردیگ ینظر م یمعمول یوهایدیاز و شتریب

اول آن را در  یبند تیاولو د،یف یزنده در باال یویدیبوک با قرار دادن و سیف بعالوه،
مخاطبان بالقوه عالقه مند  یرا برا ییاعالن ها یپلتفرم حت نیدهد. ا یقرار م اهمیت
 کند. یارسال م

 

 یویدیفقط با انتخاب نماد و ای دیاستفاده کن ایمزا نیپخش، از تمام ا یز یربرنامه با
 .دیبه صورت زنده پخش کن ،یروزرسانبه تیضعزنده در کادر و



  

 آورده شده است: Livesبوک  سیف یبرا دهیچند ا نجایا در

 دمو ایآموزش  ارائه

 دادیرو کی پخش

 بزرگ هیاعالم

 پشت صحنه گذاشتن

(، میکن یم هیرا توص قهی)ما حداقل ده دق دیکن الیو برگزار یتر  یچه مدت طوالن هر
 است. شتریبدتری شما را ببینند افرادی زیا نکهیاحتمال ا

 انتشار یبوک برا سیف یترفندها

 .دیکن استفادهمناسب در زمان مناسب  یاز ارسال محتوا سبوک،ینکات انتشار ف نیا با

 دیکن یز یخود برنامه ر یپست ها ی. برا62

شود. اما انتشار هر  یم بیشترباال باعث جذب مخاطب  تیفیبا ک یمداوم محتوا ارسال
 است.  زیباال چالش برانگ تیفیجذاب و با ک یر یتصاوروز 

 Meta Business ای Creator Studioمانند  بوک،سیف یداخل یاز ابزارها دیتوانیم
Suiteری. اگر در سادیاستفاده کن نستاگرامیو ا بوکسیف یها براپست یز یربرنامه ی، برا 

 یرسانه ها تیریبزار مدممکن است به ا د،یگذار یپست م زین یاجتماع یشبکه ها
 .دیداشته باش ازیشخص ثالث ن یاجتماع

 دیعملکرد استفاده کن لیو تحل هیتجز یبرا Page Insightsبوک سی. از ف.6

خود را  یارهایمع دیبا نیاز داستان است. همچن یمیتنها ن تیفیباک یمحتوا انتشار
 .دیتعامل نظارت کن یروندها ییشناسا یبرا

 



  

مخاطبان شما  یبرا یز یچه چ دینیتا بب دیبوک خود دقت کن سیاطالعات صفحه ف به
 است. دیمف

هفت روز گذشته عملکرد صفحه  یبررس یبرا Page Insightsاز داشبورد  دیتوانیم
 از جمله: د،یخود استفاده کن

Page likes: صفحه شما. یو موجود برا دیجد یها کیتعداد کل ال 

Facebook Page visits: کرده اند. دیکه کاربران از صفحه شما بازد یتتعداد دفعا 

Engagement: ریشما درگ یکه با صفحه و پست ها یتعداد کل افراد منحصر به فرد 
 شده اند.

Post reach: شما را اندازه  یمنحصر به فرد در صفحه و پست ها یدهایتعداد بازد
 کند یم یر یگ

را  گریو موارد د هاکیال ،یسترسهر پست، از جمله اطالعات د آمار دیتوانیم نیهمچن
 .دیمشاهده کن

 دیرفتار مخاطبان استفاده کن یر یادگی یبرا Audience Insights. از 62

بوک  سیف Audience Insightsو رفتار مخاطبان خود،  حاتیتر ترج قیعم یبررس یبرا
 دهد. یشما به شما م یدر مورد مخاطبان اصل یقیابزار اطالعات دق نی. ادیکن یرا بررس

 است: ریز مانند موارد یشامل اطالعات یتیجمع کیتفک

 سن 
 تیجنس 
 زندگی محل 
 رابطه تیوضع 
 یلیتحص سطوح 
 شغل شرح 



  

 

بوک  سیصفحات ف ریها و سا یسرگرم ق،یدر مورد عال یاطالعات دیتوان یم نیمچنه
 .دیابیکنند ب یمخاطبان خود که دنبال م

مخاطبانتان  یدر مورد موضوعات محتوا برا یر یگ میکمک به تصم یداده ها برا نیا از
 .دیاستفاده کن

 

 بوک مسنجر سیف یترفندها

 

برندها  یتعامل با دوستان، خانواده و حت یبرا جاکیفروشگاه  کیمسنجر  بوکسیف
 افتد. یبوک در مسنجر اتفاق م سیاسرار ف نیاز بهتر یار یاست. بس

 

 دیرا به دست آور Very Responsive. نشان 62

 

 یم د،یدهند به سرعت پاسخ ده یم امیبوک به شما پ سیکه در ف یبه اکثر کاربران اگر
شود، کسب  یشما ظاهر م هیکه در نما« ها امیپاسخگو به پ اریبس»نشان  کی دیتوان

 .دیکن

در هفت روز  قهیدق 62و زمان پاسخ  ٪2.به دست آوردن نشان، به نرخ پاسخ  یبرا
 .دیدار ازیگذشته ن

 خود نشان داده است: هیرا در نما ینشان Zapposپوشاک  برند



  

 



  

عالمت اعتماد مهم است. به مخاطب شما نشان  کی Very Responsiveداشتن نشان 
 .دیده یو به آنها گوش م دیده یم تیآنها اهم یازهایدهد که به ن یم

 دیبهبود پاسخ ها استفاده کن ی. از ربات چت برا61

چت ربات مجهز  کیاز  د،یدار ازیمسنجر به کمک ن یدهپاسخ یهابهبود زمان یبرا اگر
شما با تمام پرس  یمشتر  یبانیپشت میت نکهیا ی. به جادیاستفاده کن یبه هوش مصنوع

به سؤاالت ساده به سبک  توانندیگفتگو م یهاو جوها سروکار داشته باشد، ربات
 ازین یشتر یب ینبایبه پشت انی. سپس اگر مشترندشما پاسخ ده یسؤاالت متداول برا
 میتر را به تحساس ای تردهیچیسواالت پ نیا توانندیگفتگو م یهاداشته باشند، ربات

 کنند. تیشما هدا

به  ایدهند  پیشنهادشما  انیتوانند محصوالت را به مشتر یم نیبات ها همچن چت
 آنها را بهبود بخشند. دیفروش برسانند تا تجربه خر

Heyday by Hootsuite  یبانیپاسخ دادن به سؤاالت ساده از طرف کارکنان پشتبا 
و  یدهد تمام تعامالت انسان یبه شما امکان م نیبرد. ا یم نیفشار را از ب ،یمشتر 

هاب  نی. در ادیکن یر یگیپ کپارچهی یصندوق ورود کیرا در  یمشتر  یربات ها
 انیبه مشتر و دیو جوها را حل کن پرس د،یکن لتریمکالمات را ف دیتوان یم نیهمچن

 .دیپاسخ ده

 



  

 غاتیتبل یبوک برا سیف یترفندها

کاربر در سراسر جهان را دارد. دانستن  اردیلیم 2.6به  دنیرس لیبوک پتانس سیف غاتیتبل
از  یشتر یکند تا به تعداد ب یبه شما کمک م غاتیتبل یبوک برا سیچند ترفند ف

 .دیکن دایپ یمخاطبان هدف خود دسترس

 

 دیرا نصب کن کسلی. متا پ67

 

Meta Pixel مجدد  یابیبوک و بازار سیف غاتیاز تبل لیدهد تبد یبه شما امکان م
 .دیکن یابیرد تیوب سا دکنندگانیخود را به بازد

 

کاربران در هنگام تعامل با  یابیرد یها برا یکار با قرار دادن و فعال کردن کوک نیا
 کند. یکار م نستاگرامیبوک و ا سیتجارت شما در ف

 

 نستاگراممیا دیبخرم در ف خواستمیرا که م The Foldژاکت از  کیمثال، من  یبرا
اضافه کنم  دمیآن را به سبد خر نکهیکردم و قبل از ا کیکل اتیجزئ یبررس ی. برادمید

 حواسم پرت شد.



  

 



  

 ظاهر شد: غیتبل نیرا باز کردم، ا نستاگرامیدفعه بعد که ا

 



  

 یبرا یراه عال کی نیشود، و ا یمجدد شناخته م یبه عنوان هدف گذار  قابلیت نیا
است که قبالا به محصوالت شما عالقه نشان داده اند. نصب  یانیجذب مجدد مشتر

Meta Pixel هستند،  دیبه خر کیرا که نزد یدارانیبه شما کمک کند تا خر تواندیم
 .دیکن یر یگدوباره هدف

 

 دیکن غیخود را تبل کیارگان یاجتماع یمحتوا نی. بهتر68

 

 دیصبر کن دیکه نتوان دیکه آنقدر به آن افتخار کن دیکرده ا جادیا ییتا به حال محتوا ایآ
د که ماه ها یو داغ باش دیمحصول جد کیمعرفی در حال  دیشا ؟ارسال کنیدتا پست را 

 دیدان یکه م دارید دیپست وبالگ جد کی ای. دیدر حال شمارش معکوس آن بود
 .ندک یا حل ممشکالت مخاطبان شما ر

 

تواند سخت باشد. و در حال حاضر،  یبوک م سیچه که باشد، برجسته شدن در ف هر
 یمحتوا افتیدر یبرا دیتوان یاست. شما نم افتهیکاهش  ٪2.2به  کیارگان یدسترس

تنها به  د،یکن دایپ یبه آنها دسترس دیخواه یکه م یخود در مقابل همه افراد کیارگان
 .دیکن هیبوک تک سیف تمیالگور

 

بوک خود  سیف یتواند به شما کمک کند محتوا یبوک م سیف boostاز دکمه  استفاده
 یهدف گذار  یها نهی. با گزدیمخاطبان هدف خود قرار ده شتریب دیرا در معرض د

شما  یبه محتوا ادیکه به احتمال ز دیکن دایپ یدسترس یبه افراد دیتوان یم ،یداخل
 عالقه مند هستند.

 



  

 

 دیکن لیو تحل هیخود را تجز غاتیرد تبل. عملک.6

شما است.  یپول یها نیکمپ یساز  نهیبه دیشما کل غاتیعملکرد تبل لیو تحل هیتجز
دهد، به شما  یرا م نیکمپ جادیبه شما امکان ا نکهیبوک عالوه بر ا سیف غاتیتبل ریمد

 .دیمشاهده کن زیرا ن جیدهد نتا یامکان م

 

 دیخود داشته باش یغاتیاز عملکرد حساب تبل یکل ینما کی دیتوان یمجموعه ابزار، م در
 .دیاعمال کن بیشتر یارهایمشاهده مع یها را برا لیو تحل هیتجز ای

 

Customize columns  ای تیساوب یهالیمانند تبد ییارهایمعبا این گزینه 
 .دیکن یرا بررس یاجتماع یهابرداشت

Use suggested columns  در مورد  شتریمشاهده اطالعات ب یبرااز این گزینه
 .دیاستفاده کن گریو موارد د یغاتیتبل تیخود بر اساس هدف، خالق غاتیتبل

View breakdowns  کنندیکه استفاده م ییهاسن مخاطبانتان، دستگاهبا این گزینه 
 .دینیها را ببو مکان آن

Use the insights side pane  یاز پنجره کنار  ،غاتیتبل یکل نهیم هزبا این گزینه 
 .دیاستفاده کن یاطالعات آمار 

 

 

 



  

 میکن یتجارت راه انداز  یبوک را برا سیف چگونه

بوک را  سیف یابیبازار دیتوان یکنند: م یصفر کار م ایکه با بودجه محدود  یکسان یبرا
 .دیانجام ده گانیکامالا را

 یمحتوا بوک،سیف تغایمانند تبل ،یبا خدمات پول دیتوانیم ،یار یصورت اخت به
 .سرعت ببخشیدرشد خود را  کرده و /مشارکترگذاریتأث یهانیکمپ ای شدهتیتقو

 : برای شروع از ابتدا در فیسبوک

 دیکن جادیبوک ا سیف یصفحه تجار  کی

شما در صفحه شما  ی. اطالعات شخصدیبوک شو سیخود وارد ف ی. با حساب شخص6
در  دیجد یحساب کاربر  کی دیتوان یم لیاشود، اما در صورت تم یداده نم شینما

 .دیکن جادیا یکار  لیمیبوک با آدرس ا سیف

 .دیکن کیکل Pageو سپس  Create ی)نه نقطه سمت راست( و رو دی. منو را باز کن2

 



  

 :دیوارد کن موارد زیر را صفحه خود جادیا ی. برا.

6 Name _نام کسب و کار شما : 

 Category_2به عنوان مثال، دیکن پیموجود شروع به تا یها نهیگز دنید ی: برا .
 "رستوران". ای" ی"خرده فروش

 Description_3 :را در این  کند یم فیدو جمله که کار کسب و کار شما را توص ای کی
 .دیکن شیرایرا و مورد نیا دیتوان ی. بعدا مقسمت وارد کنید

تا موارد  دیکن کیصفحه کل اطالعات شیرایو یصفحه شما فعال است. رو !کی. تبر2
اضافه  گریو موارد د تیوب سا URL کی د،یرا به بخش درباره خود اضافه کن یشتر یب

 . دیکن

 م داد.یخواه حیخود را توض دیصفحه جد یساز  نهیمقاله نحوه به نیدر ادامه ا

 (یار یبوک )اخت سیدر ف تیک آبی

یشتر دیده شوید و بیشتر مورد تا ب کند یاما کمک م د،یندار ازیبه آن ن رادر شروع ک
 .اعتماد قرار گیرید

 د؟یکن افتیرا در معروف؛ یهابرند مانند  ؛یآبتیک آن  دیتوان یچگونه م

کرده است تا مطمئن شود  یبوک بررس سیاست که ف یمعن نیشده به ا دییصفحات تا
 کند  یاعتماد را منتقل م این تیک .دیگو یاست که م یز یبرند همان چ ایشخص 

بوک فقط  سیفرم است. اما در واقع، ف کیپر کردن  یاعتبار به سادگ دییتأ ،ینظر فن زا
 دییشناخته شده را تأ یعموم یها تیشخص ایها و صفحات متعلق به مشاغل  لیپروفا

 کند. یم

 اریمشاغل در هر اندازه بس یممکن است دشوار باشد، اما برا یشخص هینما کی دییتأ
 .دیداشته باش یکیزیمکان ف کی آسان است، به خصوص اگر



  

 

 مستقل و یشما محتوا تیاثبات هو یوندهایپ دیاست که مطمئن شو نیا یدینکته کل
 باال هستند. تیفیاز منابع با ک یغاتیتبل ریغ

 (یار یبوک )اخت سیف یغاتیحساب تبل کیکردن  باز

فوراا از  دیاگر قصد ندار یاست حت یخوب دهیبوک ا سیف یغاتیحساب تبل کی یانداز  راه
 .دیآن استفاده کن

 Metaاز  ی)اکنون بخش بوکسیف غاتیتبل ریوکار، به مدصفحه کسب یانداز از راه پس
Business Suiteبوک اضافه  سیموجود در ف یغاتیحساب تبل کی دیتوان ی. مدی( برو

 .دیکن یرویاز دستورات پ دیحساب جد کی جادیا یبرا ای دیکن

 د،یکن جادیخود را از ابتدا ا نیکمپ د،یکن یخودکار راه انداز  نیکمپ کی دیتوان یم اکنون
 .دی" کنتی"تقو دیکن غیصفحه موجود را تبل یمحتوا ای

 مرحله آسان 7بوک در  سیف یابیبازار یاستراتژ  کی جادیا نحوه

 دیکن مشخص. مخاطب خود را 6

است  یآل شما چه کس دهیبالقوه ا یکه مشتر  دیمشخص کن دیابتدا با ،یاز هر کار  قبل
آن  رامونیو محتوا پ یابیبازار یاستراتژ  کیخواهد. سپس،  یبوک چه م سیو در ف

 .دیکن جادیا

 دیمخاطب هدف خود را مشخص کن ریبا پاسخ دادن به موارد ز: 

 رند؟یگ یقرار م یچه محدوده سن در_

 کنند؟ یم یکجا زندگ آنها_

 .(B2B یها برند یبرا نی؟ )مرتبط تردارند یشغل یها تیمسئول اینوع مشاغل  چه_



  

 با ]صنعت/محصول شما[ دارند؟ )و راه حل شما چگونه است؟( یچه مشکل آنها_

 ؟(.... قبل از خواب یاکنند؟ )در محل کار، خانه،  یبوک استفاده م سیاز ف یو چه زمان چگونه

 

در  Audience Insights د،یدار یبوک خود دنبال کنندگان سیاگر قبالا در صفحه ف
Meta Business Suite خود را  یمخاطبان فعل یتیتا اطالعات جمع دیکن یرا بررس

 .دینیبب

 
Meta's Insights دهد، از جمله: یارائه م هیاز اطالعات اول شیب 



  

 التیبه تحص یابیدست_

 رابطه تیوضع_

 محل_

 هایو سرگرم قیعال_

 دکنن یکه صحبت م ییها بان_ز

 بوک سیاستفاده از ف آمار_

 یقبل دیخر تیفعال_

اگر پاسخ مطابقت دارد؟  دیجذب کن دیخواه یکه م یانیشما با مشتر یداده ها ایآ
 . دیبه کار خوب ادامه ده ست و بایدیعالمثبت است 

 یبرا یز یچه چ دینیتا بب دیکن مجدد بررسیخود را  Insights می باشدنه اگر پاسخ 
 است. دیشما مف برنده سمت ب تانمخاطبانمحتوای شما جهت جلب رضایت  رییتغ

 زین غاتیتبل یابیهدف یها براداده نیا د،یکن یرا بررس سبوکیف غاتیتبل دیخواهیم اگر
 ارزشمند هستند.

 دی. اهداف خود را مشخص کن2

 نیاکثر شرکت ها، پاسخ ا یبکنند؟ برا یخواهیم یچه کار  د؟یخواه یدنبال کننده م چرا
 بخر". یز یاست: "چ

بوک عبارتند  سیصفحه ف کی یبرا جیاهداف را ری. ساستیموضوع پول ن شهیهم اما
 از:

 از برند یآگاه جادیا_

 یخدمات مشتر  بهبود_



  

 دیحفظ کن یاجتماع یرا در رسانه ها یبرند ثابت ریتصو_

 دیاوریب یکیزیمکان ف کیرا به  کیتراف_

 دارد. یشما بستگ یکل یابیبازار یشما به استراتژ  سبوکیف یابیبازار اهداف

 دیکن یز یخود را برنامه ر یمحتوا ی. استراتژ .

 است: نیشما ا یمحتوا ی. استراتژ ستیموضوع ن نیکردن ا دهیچیبه پ یاز ین

 کرد دیکه پست خواه یز یچ_

 دیکن یآن را پست م _زمانی که

 

 میرا پست کن یز یچ چهو  اما نکته مهم : 

شته گذا به اشتراک محتوایی را خودتولید محصول برند از پشت صحنه روند  تا بحال ایآ
 ای دیهست بندیپا خود به تجارت ایآ د؟یکن یم ایجاد مناسبتی یها فیتخف ایآ ؟اید

 د؟یریگ یرا در نظر م یو باز  یسرگرم

 

خواهند  یآنچه را که مخاطبانتان م ؛ ترکیب شوندها  دهیخود با ا لیتخ دیده اجازه
 درست است؟ د،یانجام داد 6له که در مرح یقاتیتمام تحق آیا د،یکن پست 

 

 دیدان یشود. آنچه را که در مورد مخاطب هدف خود م یم قیتشو تیحال، خالق نیا با
 . دیکن بیدارد ترک یعملکرد خوب دیکن یبا آنچه فکر م

 

 



  

 چند استراتژی محتوایی فیسبوک عبارتند از:

 یصنعت اخبار

 شرکت اخبار

 دیگذارببه اشتراک  را خود برند  مربوط بهآموزش کوتاه  کیسه شنبه،  نکات

 ها هیها/توص یبررس

 غاتیو تبل دیجد محصوالت

 

سرگرم  آن ایده را، تیاز جمله خالق ، یز یچه چ دیدان ی. و مدیکن یم افتیرا در دهیا شما
 کند؟  یکننده تر م

 

در نظر  دیکه با یاجتماع یرسانه ها یمحتوا یاستراتژ  کیقانون کالس چند
 :دیریبگ

 

سوم تعامل  کیشما،  یها استوریها/ دهیشما ا یسوم محتوا کی: سوم کی قانون
 است. یغاتیتبل یسوم آخر محتوا کیبا مخاطبان و  میمستق

 

و آموزش باشد و  یسرگرم ،یاطالع رسان دیشما با یدرصد از محتوا 82: 82/22 قانون
 باشد. یغاتیتواند تبل یم ماندهیدرصد باق 22

 

 



  

 ؟دیپست کنرا  محتوا خود یزمان چه

در مورد زمان ارسال  یر یگ میتصم د،یرا پست کن یز یچه چ دیگرفت میکه تصم یهنگام
 قطعه پازل است. نیآن آخر

کمک  نجایتواند در ا یم Facebook Audience Insightsکه قبالا ذکر شد،  همانطور
 سیارسال پست در ف یزمان برا نیما نشان داده است که بهتر قاتیکند، اگرچه تحق

 سه شنبه و پنجشنبه است. یبعد از ظهر در روزها 62:22صبح تا  8:22ساعت  نیبوک ب

 ی! زمان هادیکن شیخود، آزما یدر استراتژ  یگر ید زیمانند هر چزمان ارسال پست را 
 .دیکن یم افتیتعامل را در نیشتریب یچه زمان دینیو بب دیمختلف را امتحان کن

 دیکن نهی. صفحه خود را به2

 یمدت یبرا ای دیکرده باش یبوک خود را راه انداز  سیصفحه کسب و کار ف یتازگ به چه
 که: دیمطمئن شو ،آن را دارید است که

 مناسب قرار  جلد یعکس رو کیو  - باشد بهتر است یلوگو - هیعکس نما کی
 یمشخصات فعل یما را برا یاجتماع یرسانه ها ریاندازه تصو ی. )راهنمادهید
 .(دیکن یبررس

 اقدام، مانند  یدکمه تماس برا کیBook Now. 
 تماس، از جمله  اطالعاتURLلیمی، شماره تلفن و آدرس ا. 
 اتیمربوط به جزئ بخش 
 سؤاالت متداول شما. ای شنهادیپ غ،یتبل نیشده با آخر نیپست پ کی 
 URL به عنوان مثال: یصفحه سفارش( .www.facebook.com/adidas) 
 است.(ینترنتی)شرکت ما "شرکت ا کسب و کار. قیدق یبند دسته " 
 اضافه  دقیقآدرس  کیکه  دیمطمئن شو د،یدار یکیزیاگر محل کسب و کار ف

 .دیاکرده
 



  

محصوالت  شینما یبرا Commerce Managerاز  د،یهست کیتجارت الکترون کی گرا 
 ..دیبوک استفاده کن سیفروشگاه ف دیخود در برگه جد

 دیتحان کنبوک را ام سیف گرید ی. ابزارها2

 دیکن جادیبوک ا سیگروه ف کی. 6

 جیتوانند نتا یدارند، اما م یادیبه اعتدال و توجه ز ازین تیموفق یها برا گروه
 کسب کنند. یقدرتمند

 دیتعامل برقرار کن Hootsuite Inbox. با 2

Hootsuite Inbox یها و نظرات از همه پلتفرم ها امکیدهد به پ یبه شما امکان م 
شما را  میکل ت تر،عی. عالوه بر پاسخ دادن سردیمکان پاسخ ده کیخود در  یاجتماع
 کنند. تیریمد یز یاز دست دادن چ ایتا ارتباطات را بدون تکرار کار  سازدیقادر م

 

 دیامتحان کن یفروش محل یمارکت را برا سبوکی. ف.

در نظر  Craigslist یمدرن برا ینیگزیکه ممکن است بازار را به عنوان جا یحال در
 هست. زیقدرتمند ن یکانال فروش تجار  کیاما در واقع  د،یریبگ

که اکثر  یرسد. در حال ینفر م ونیلیم 212.6بوک به  سیف غاتی، تبل2222سال  در
 یها ستیکنند، ل یم فعالیتخود  یها نیرزمیز در هستند که یفروشندگان افراد

 نیکه قوان ییخودرو و امالک )جا پرسود مانند فروش یاز جمله در دسته ها یتجار 
 شود. یدهد( استقبال م یاجازه م یمنطقه ا

. اگر در سطح سازدیم یضرور  یمشاغل محل یاست و آن را برا گانیها رافهرست جادیا
 .دیکن غیتبل زیفروشگاه خود را ن تیوب سا د،یفروش یم یمل

 



  

1 .Meta Pixel پ(سابق  کسلیFacebookرا نصب کن )دی 

Meta Pixel شما نصب شده است تا  تیقطعه کد کوچک است که در وب سا کی
 نستاگرامیبوک و ا سیف غاتیتبل لیو تحل هیو تجز یهدف گذار  ش،یآزما ،یابیامکان رد

 .دیکن یآن را راه انداز  دیبار با کیفقط  تیهر وب سا یرا فراهم کند. برا

 :کسلینصب متا پ یبرا

اتصال منابع داده  یسمت چپ، رو ی. در منودیشو ریمد یدادهایرو سبوکی. وارد ف6
 .دیکن کیکل

 



  

2 .Web یو رو دیرا به عنوان منبع داده انتخاب کن Connect دیکن کیکل. 

 تیوب سا نکهی. بسته به ادیخود را وارد کن تیو آدرس وب سا دی. نام آن را بگذار.
در دسترس  کیکل کیادغام با  کیشود، ممکن است  یاجرا م یز یچه چ یشما رو

 .دینصب کن یتا کد را به صورت دست دیباشد. اگر نه، دستورات را دنبال کن

، Pixel’s Overview. از تب دیکن میتنظ دیکن یابیرد دیخواه یرا که م ییدادهای. رو2
 .دیکن کیکل From the Pixelو سپس  Add Events یرو

 
 



  

2 .URL یخود را وارد کرده و رو Open website را  ییهادکمه دیتوانی. مدیکن کیکل
به  ازی. بدون ندیخود انتخاب کن Pixelبا  دادیعنوان روبه یابیرد یخود برا تیدر سا
 گریو موارد د« جستجو»، «تماس» ،«دیخر»مانند  یبه هر دکمه نقش یسیکدنو

 یدهد تا پنجره ها یکه مرورگر شما اجازه م دیحاصل کن نانی. اطمدیاختصاص ده
 کار کنند. یتبازشو به درس

 دیرا امتحان کن سبوکیف غاتی. تبل7

 یدهد، اما راه انداز  شیو فروش را به شدت افزا کیتواند تراف یبوک م سیف غاتیتبل
 تواند طاقت فرسا باشد. یم نیکمپ کی

 چقدر است. سبوکیف غاتیتبل نهیکه هز دیپرسیاز خود م احتماالا 

تا  ،یهر پلتفرم اجتماع نیبان بالقوه در بمخاط نیبزرگتر عنوان بوک به سیف غاتیتبل
 .6 یباال تیاز کل جمع ٪2.6. گر،یرسد. به عبارت د ینفر م اردیلیم 2.66، تا 2222سال 

 است. نیسال زم

مکان  نیبوک بهتر سیف د،یرا شروع کن یاجتماع یرسانه ها غاتیتبل دیخواه یم اگر
 اکثر مشاغل است. یشروع برا یبرا

 د؟یماده اشما آ ایآ اما

 میبوک را شروع کن سیف غاتیاستفاده از تبل یزمان چه

 غاتیتبل شیآزما یزمان برا نیبهتر دیصفحه کسب و کار جد جادیبعد از ا روزقظعا 
چه  دیبه شما بگوکه  یگر ی. اما، اجازه دادن خودسرانه به شخص دستیبوک ن سیف

 . ستیراه حل ن زین د،یآماده هست یزمان

وجود ندارد که به شما  KPI ای حیپاسخ صح کی ،یابیاز موارد بازار یار یمانند بس بله،
 .دیرا شروع کن غاتیتبل شیآزما دیبا یچه زمان دیبگو



  

 :دیموارد را داشته باش نیا دیکه ابتدا با حداقل شرایط این استاما برای پیش فرض 

 فالوور 622 حداقل 
 Meta Pixe  ه باشدشد یراه انداز 
 دیرا پاک کن سبوکیف یابیبازار اهداف 
 (شتریآل ب دهیپست صفحه )در حالت ا 22 حداقل 
 غیهر تبل یخالقانه متعدد برا شتن ایده هایدا 
 تست  یاستراتژ  کیA/B 

 دیکن تیپست را تقو کیآسان:  اهر

 لیو تبد یپست صفحه معمول کیگرفتن  یبوک برا سیپست، اصطالح ف کی" تی"تقو
 است. غیتبل کیآن به 

Boosting ارشد محتوا در مورد آن به شما هشدار  ابانیاست که بازار یمان دروازه اه
از  دیجد یرشد مخاطب و قدردان ل،یشامل تبد ؛تیموفق یاثرات جانب که هماندادند.

 است. تالیجید غاتیتبل

 یو م دیبوک کامالا تازه کار هست سیف غاتی: اگر در تبلانجام دهیدآن را  دیبا یزمان چه
بودجه  رایشده نسبتا ارزان هستند ز تیتقو ی. پست هادیکن شیا آزمار نآ دیخواه

 .دیکن یخود را از قبل مشخص م

 .ستین وثرنشده باشد، ارزان بودن م یهدف گذار  قاا یدق غی: اگر تبلدیداشته باش ادیبه 

 آورده شده است. حیبوک به روش صح سیپست ف تینحوه تقو نجایدر ا

 

 

 



  

 دیکن جادیبوک خود را ا سیف یغاتیتبل نیکمپ نیاول

 

 ل،یتبد غاتیتبل ،یآگاه غاتیتبل ،یانداز راه خیخالقانه، تار یهانهیگز ،یغاتیتبل یهاگروه
 یادیکار ز بوکسیکامل ف یغاتیتبل نیکمپ کی …یکپ یهانهیمتعدد، گز یهافرمت
 است.

 

 یابر یمخف راه حلبوک،  سیف یو پول کیارگان یاز محتوا یبیرا دارد. ترک ارزشش
 ✨شماست.  یاجتماع های رسانه ✨ یاهایبه تمام رو یابیدست

 

مختلف کار کنند، اما ابتدا زمان خود را صرف  یتوانند با بودجه ها یم یپول یها نیکمپ
 تواندیم شدهتیتقو یهابا پست شی. آزمادیخود کن یر یهدف گ یمهارت ها تیتقو
 موضوع کمک کند. نیبه ا

 

ال حس انجام دهید و سناریوی تبلیغی خودتان را طوری شما باید در آگهی خود انتق
 «.من است یبرا نیا» بنویسید که مخاطب شما با دیدن تبلیغ بگوید:
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6 .Hootsuite 

مکان  کیبوک خود را از  سیف یابیبازار یها تیتمام فعال دیتوان ی، مHootsuite با
 می تواند مفید باشد بوکسیف یابیبازار یزهایمه چه یبرا این برنامه. دیکن تیریمد

 

 
 

 

 

 



  

2 .Heyday 

  انیبه مشتر کیو ارائه خدمات درجه  نهیدر هز ییصرفه جو یبرا یاز هوش مصنوع
پرسش متداول  کیبه عنوان  توانندیم بوکسیمسنجر ف یها. چت رباتدیاستفاده کن

به  تردهیچیپ یهاتدرخواس یشما را برا انیمشتر نیعمل کنند و همچن یتعامل
 شنهادیاز مسنجر پ ماا یمحصوالت را مستق وانندت یم یزنده متصل کنند. و حت ندگانینما

 و بفروشند.

ارائه شده است،  Heydayکه توسط  ک،یتجارت الکترون یفروشربات پرفروش خرده چت
نجام اخودکار  یو فرانسو یسیخود را به دو زبان انگل یاز مکالمات ساده مشتر  ٪2.تا 

 .می دهد

 

 



  

. .Chute 

 است: یعال لیبه دو دل در این برنامه شده توسط کاربر دیتول یمحتوا

 

 نندیاحتمال دارد آن را بب شتریبرابر ب 2.2 مردم

 دیکن جادیآن را ا دیستیمجبور ن شما

Chute  را  گریموارد د ایمرتبط بر اساس موضوع، مکان  یمحتوا افتنیکار دلهره آور
که  افتهیسازمان یکتابخانه محتوا کیدر  دیکنیم دای. آنچه را که پکند یساده م

 .دیکن رهیذخ د،یداشته باش یبه آن دسترس Hootsuite Composerاز  دیتوانیم

 

 کند. یرا آسان م یانطباق قانون یحقوق استفاده و مجوز برا حیصح افتیدر نیهمچن

 



  

2 .Reputology 

 

( گر ید یبوک شما )و جاها سیف یصفحه تجار  یجنبه ها نیاز مهمتر یکیها  یبررس
دهد در  یکند و به شما امکان م یرا دنبال م یافتیدر یها یبررس Reputologyاست. 

Hootsuite دیپاسخ ده. 

 

 
 

 

 

 

 



  

2 .Facebook Ads Library 

 کیبوک  سیف غاتیالهام است. کتابخانه تبل یکم دیدار ازیکه ن یز یاوقات تنها چ یگاه
بوک در حال  سیاست که در حال حاضر در ف یغاتیجستجو از تمام تبل داده قابل گاهیپا

 اجرا هستند.

 .دیکن لتریف یدیو کلمات کل غیبر اساس مکان، نوع تبل دیتوان یم

و  دیکن ییپرطرفدار را شناسا یها کیگراف ایعبارات  د،یریبگ دهیخود ا یبعد نیکمپ یبرا
 .دیکن یدهند بررس یشما انجام م یآنچه را که رقبا

 



  

 یرا برا زیو همه چ غاتیبوک، محتوا، تبل سیصفحه کسب و کار فبه وسیله این قابلیت 
 غاتیتبل د،یکن یز یرو برنامه یز یرها را برنامه. پستدیکن تیریمدخود  یپلتفرم ها ریسا

 یر یگقدرتمند اندازه لیو تحل هیخود را با تجز ریو تاث دیشو ریبا فالوورها درگ د،یاجرا کن
 . دینک

 

 دیرشد ده مارکت بوک سیتجارت خود را با ف

 

Facebook Marketplace نی. در استین کوچک یتالیجیفروش د کیفقط  گرید 
و فروش  دید شیافزا یتواند از آن برا یآمده است که چگونه کسب و کار شما م پست

 استفاده کند.

 

Facebook Marketplace  و فروش مردم در  دیخر یبرا یبه عنوان مکان 2261در سال
 شد.  یجوامع خود راه انداز 

 

شروع شده باشد.  خانگی نیبوک مارکت ممکن است به عنوان فروش آنال سیف مطمئناا،
 کیپلتفرم ماهانه حدود  نیاست. ا کیتجارت الکترون دنیای کی نیروزها، ا نیااما 

هستند،  ال گشتبا نیت خرید در حافراد  نیکه ا ییدارد. از آنجا دکنندهیبازد اردیلیم
 هستند. ییباال زهیبالقوه با انگ دارانیاحتماال خر

سازگار با  یهااستفاده کنند، فهرست شرفتهیپ یساز یاز شخص توانندیم وکارهاکسب
 بسازند. یغاتیتبل یهانیکنند، و کمپ جادیا لیموبا

 



  

 ست؟یمارکت چ سبوکیف

Facebook Marketplace پلت فرم تجارت  کی نیاست. ا نیآنال دیکانال خر کی
به صورت  گریکدیرا از  یتوانند اقالم یبوک م سیاست که در آن کاربران ف کیالکترون

 و بفروشند. یدار یخر یمحل

 یبوک دسترس سیدسکتاپ به بازار ف یبوک و رو سیف لیدر برنامه موبا دیتوان یم
 :دیداشته باش

. از دیصفحه ضربه بزن نییادر گوشه سمت راست پ یسه خط عمود یتلفن همراه، رو در
 دیصفحه برو نییپا کینزد Marketplaceبه نماد  انبرها،یصفحه م

 



  

 یرو دیتوان یم نی. همچندیکن کینماد فروشگاه واقع در نوار باال کل یدر دسکتاپ، رو
 .دیکن کیسمت چپ کل یدر منو Facebook Marketplace نهیگز

 
Facebook Marketplace کند که  یم یدسته سازمانده .6ها را در  ستیل

 عبارتند از:

 پوشاک_

 کیالکترون_

 یسرگرم_

 باز یو فضا باغ_

 ها یسرگرم_

 یخانگ یکاالها_

 یخانگ وانیح لوازم_

 یو باز  یباز  اسباب_

 یم یکنند. آنها حت لتریو مکان ف متیتوانند جستجوها را بر اساس ق یم دارانیخر
 ریتوانند تا ده تصو یکنند. فروشندگان م رهیخذ یمراجعات بعد یها را برا ستیتوانند ل
توانند  یعالقه مند م انیمشتربوک مارکت اضافه کنند. سیف غاتیها و تبل ستیرا در ل
 دهند. امیدر مسنجر به فروشندگان پ ماا یمستق



  

کسب و کار خود استفاده  یمارکت برا سبوکیاز ف دیتوان یم چگونه
 د؟یکن

Facebook Marketplace است.  یهر کسب و کار خرده فروش یزار قدرتمند برااب کی
استفاده را  تیآن نها یها یژگیکند تا از و یدانستن موارد استفاده از آن به شما کمک م

 .دیببر

 

 یخرده فروش یها یموجود فهرست

 یخرده فروش یها یفهرست کردن تمام موجود یبرا Facebook Marketplace از
ممکن است محصوالت را فهرست کنند، در  ییبایز یبرندها. دیفروشگاه خود استفاده کن

 موجود خود را فهرست کنند. هینقل لیوسا توانندیخودرو م یهایندگیکه نما یحال

 

 دیده شینما نستاگرامیا ای سبوکیرا از فروشگاه ف موارد

 را به عنوان کانال Marketplace دیتوانیم د،یدار نستاگرامیا ای سبوکیفروشگاه ف اگر
 .دیکن دایپ یدسترس یشتر یو به افراد ب دیفروش اضافه کن

دهد بدون خروج از پلت  یامکان م انیبوک به مشتر سیحساب ف هیکردن تسو فعال
 کنند. دیخر Marketplace قیفرم از طر

 

 یاز حساب تجار  فروش

فقط به  یتجار  یهابفروشد. حساب مارکت سبوکیرا در ف یاقالم تواندیم یکس هر
 دارند. یدسترس یشتر یب یهایژگیو



  

 د:یتوان یبوک م سیف یتجار  یها حسابدر 

 یدسترس یشتر یتا به افراد ب دیکن غیتبل Marketplaceاقالم خود را در  ای فروشگاه_
 فهرست نشده باشد. Marketplaceدر  ماا یاگر کسب و کار شما مستق یحت د،یکن دایپ

تجارت  کیو به عنوان  دیکن ینداز فروشگاه راه ا کیصفحه کسب و کار خود  با_
 (.طی)محدود به فروشندگان و اقالم واجد شرا دیبفروش

 .دادیرو طیو بل ه،ینقل لیوسا ،یاقالم خرده فروش یبرا یموجود شینما_

هستند به دست  دیکه در حال خر یرا دارند که افراد را در حال تیمز نیا غاتیتبل نیا
شود.  یمحصوالت و خدمات مرتبط نشان داده م ریشما در کنار سا غیآورد. تبل یم

 یرو ایکسب کنند  یشتر یاطالعات ب Marketplaceتوانند در  یعالقه مند م انیمشتر
 کنند. کیشما کل تیوب سا

 شود: ینشان داده م یبرچسب حام کیبا  Marketplaceدر  غاتیتبل
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 جادیا یبرا یعال یارد با مردم ارتباط برقرار کند، بازار مکانبوک قصد د سیکه ف ییآنجا از
 است. انیروابط با مشتر

 

شود  یباعث م نیکند. ا یکننده جذب م دیبازد اردیلیم کیماهانه  زیمارکت ن سبوکیف
 .دیقرار ده یشتر یافراد ب دیمحصوالت خود را در معرض د

 

 Facebook Marketplaceاستفاده از  یدیکل تیت مزفه نجایا در
 کسب و کار آورده شده است. یبرا

 دیده شیشدن برند خود را افزا دهی. د6

فروش است. و  شیافزا یراه ها نیتر عیاز سر یکیشدن برند  دهید شیافزا
Facebook Marketplace تواند کمک کند تا برند و محصوالت شما در مقابل  یم

 .ردیقرار بگ دیجد دارانیخر

 زیکنند. برندها ن یم دیخر سبوکیف یکاربر هر ماه از فروشگاه ها ونیلیم کیواقع،  در
درصد  11ها فروشگاه گذارش ها حاکی از آن است که ی. برخنندیب یم یبزرگ جینتا

 .فروش انجام می دهند شانیهاتیسااز وب شتریب

در حال حاضر به دنبال  Facebook Marketplace دکنندگانیقسمت؟ بازد نیبهتر
 دی. فقط باو کال به قصد خرید وارد این قسمت می شوند هستند دیخر یبرا یمحصوالت

 .نندیکه اول شما را بب دیمطمئن شو

 



  

 

دسته  .6از  د،یعالقه مند قرار ده دارانیخر دیمحصول خود را در معرض د نکهیا یبرا
 :دیبوک استفاده کن سیف

 
 شوند: یم میخاص تقس یشاخه ها ریسطح باال به ز یها یدسته بند نیا

 
مخاطبان هدف شما جذاب  یکه برا دیقرار ده ییها یمحصوالت خود را در دسته بند



  

 کنند. دایشما را پ ؛وجود داشته باشد که هنگام مرور  یشتر یباشد تا احتمال ب

 

. هرچه افراد دقرار دهیبوک مارکت  سیف لیفالوور پروفا شیهدف خود را افزا نیهمچن
 یافراد ظاهر م یدهایدر ف شتریدنبال کنند، موارد شما بکسب و کار شما را  یشتر یب

آموزنده محصول  حاتیواضح محصول و نوشتن توض ریکار را با انتشار تصاو نیشود. ا
 .دیانجام ده

 



  

ظاهر  Marketplaceدر  زین دیکن یم جادیمحصوالت خود ا یکه برا یسبوکیف غاتیتبل
 شوند. یم

وقت آن است که بر  د،یبوک گسترش داد سیدر فخود را  انیمشتر گاهیکه پا یهنگام
 .دیتمرکز کن یبا مشتر  یروابط قو جادیا

 دیکن جادیا یبا مشتر  یتر  ی. روابط قو2

فرصت منحصر به فرد  کیشما  نیاست، بنابرا ارتباط دو طرفهپلت فرم  کیبوک  سیف
 .دیدار یدر زمان واقع دارانیروابط با خر جادیا یبرا

 ماا یدهد مستق یشود به شما امکان م یبوک مسنجر شروع م سیفکه در  ییها فروش
 یکه م یمردم از کسب و کار  دیاحتمال خر. به عالوه، دیارتباط برقرار کن انیبا مشتر
 است. شتریدرصد ب .2، بدهند امیتوانند پ

توانند  یم نیدهد، اما آنها همچن یارائه م انیرا به مشتر یشنهادیبوک سواالت پ سیف
 فروشندگان ارسال کنند: یخود را برا یاه امیپ

 



  

را  انیاعتماد مشتر ،یبه سواالت و ارائه تمام اطالعات درخواست عیبا پاسخ دادن سر
 .دیکن جادیا

 

بزرگ  تیمز کی کیبه  کیکه تعامل  دیگو ی، مKenko Matcha انگذاریاسپلر، بن سم
 است:

 

که  یکار  م،یستند تعامل داشته باشکه به دنبال محصول ما ه یبا افراد میاتوانسته ما»
 دارانیوجود نداشت که خر ییجا سبوک،یسخت بود. قبل از بازار ف شهیقبالا انجام آن هم

 یم انیتعامل داشته باشند. اکنون، مشتر گریکدیبا  ماا یو فروشندگان بتوانند مستق
 سپلرسم ا -به واسطه، معامله خود را آغاز کنند.  مراجعهتوانند بالفاصله بدون 

 

 یم د،یفروش یم یشتر یو محصوالت ب دیده یکه تجارت خود را توسعه م همانطور
شما شروع  ی. اگر صندوق وروددیرا داشته باش یشتر یب یها امیپ افتیانتظار در دیتوان

که به موقع  دیتواند به شما کمک کند تا مطمئن شو یربات چت م کیبه پر شدن کرد، 
 .دیده یپاسخ م

 

محصوالت مرتبط و پاسخ به سؤاالت  شنهادیبا پ Heydayانند م ییهابات چت
 .دانجام ده پیام های شما را میتواند یبانیپشت ؛انیمشتر

 

به شما کمک  تواندیم Heyday ،دریافت می کنیدمنبع  نیرا از چند هاامیاگر پ همچنین
دوق صن کیو واتس اپ را در  لیمیبوک، ا سیاز ف انیمشتر یبرنامه چت ها نیکند. ا
 کند. یم بیترک یورود



  

 است گانیرا در این مارکت . فهرست کردن محصوالت.

 

کند. صرف نظر از تعداد  ینم افتیسنت هم در کیمارکت از فروشندگان  سبوکیف
 ایحساب  ینگهدار  یاست. برا گانیرا یفهرست بند د،یکن یم ستیکه ل یمحصوالت

 یکه محصول ی. فقط زماندیدارن یا نهیهز چیبه پرداخت ه یاز ین زیمحصوالت ن ستیل
 .دیکن یپرداخت م نهیهز دیفروش یرا م

 

 یارسال ها یدالر برا 2.22ثابت  نهیهز ایهر محموله  یبرا ٪2بوک  سیفروش ف نهیهز
 یپردازش پرداخت م نهیو هز اتیکارمزد فروش شامل مال نیکمتر است. ا ایدالر  8.22

محصول در  یهاهمه دسته یبرا پرداخت یهاتمام تراکنش یبرا این مبلغشود. 
 .شودیاعمال م نستاگرامیو ا بوکسیف

 

و  یتجار  یهااستیاز س دیبوک با سیف یهاستیکه ل دیداشته باش ادی به
 کنند. یرویجامعه پ یاستانداردها

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 دیکن شیرا آزما دیمحصوالت/خدمات جد ستی. ل2

 یبرا یعال یبوک مکان سیاست، بازار ف گانیکردن محصوالت را ستیکه ل ییآنجا از
 فروش محصول است. یها دهیا شیآزما

مختلف  یگذار  متیق یها یاستراتژ  شیآزما یبرا Marketplaceاز  دیکن یسع
 فیتخف ای متیق شیکه مخاطبان شما چگونه به افزا دینی. سپس ببدیاستفاده کن

 دهند. یواکنش نشان م

 قیها را از طر فیتخف به یانحصار  ی: به مخاطبان خود دسترسیحرفه ا نکته
Facebook Marketplace یمشتر  یوفادار  جادیا یراه خوب برا کی نی. ادیارائه ده 

 است.

 
 

 



  

 را جدی بگیریدبوک  سیف یساز  ی.  شخص2

صفحه  ایکرده اند  دیرا که از فروشگاه شما خر یدهد افراد یبوک به شما امکان م سیف
 یدیجد دارانیبه خر دیتوانیم نین. همچدیکنند، هدف قرار ده یشما را دنبال م

 شما هستند. محصوالت یکه مخاطب اصل دیکن دایپ یدسترس

محصوالت مرتبط را بر اساس سابقه مرور کاربر نشان  «یامروز  یهاانتخاب» منطقه
 :دهدیم

 
که کاربران به آن تعلق  یمحصوالت مرتبط را بر اساس جوامع Browse to Buy یژگیو

 هد.د یم شیدارند نما

که از فروشگاه  یهدف قرار دادن افراد یبوک برا سیف غاتیاز تبل دیتوان یم نیهمچن
مجدد  دی. احتمال خردیکنند استفاده کن یصفحه شما را دنبال م ایکرده اند  دیشما خر

 است. شتریافراد از شما ب نیا

 غاتیتبلمخاطب مورد عالقه در  ایمخاطب مشابه  کی دیتوان یکار، م نیانجام ا یبرا
 :دیکن جادیا



  

 
 

 لیسازگار با موبا یها ستی. ل1

 8.کند.  یم جادیا لیموبا یمناسب برا یها ستیمارکت به طور خودکار ل سبوکیف
 86.8شوند و  یم ستمیبوک با استفاده از تلفن همراه خود وارد س سیدرصد از کاربران ف

 دارند. یرسپلت فرم دست نیتلفن همراه به ا قیدرصد از مردم فقط از طر

شدن در  جذاب یخود برامحصوالت فهرست  قینگران تطب ستیالزم ن خوشبختانه،
 .دیتلفن همراه باش



  

 دیکن ییو محصوالت پرفروش را شناسا یمشتر  حاتی. ترج7

 یم ب،یترت نی. به اکندیانواع محصوالت را آسان م افتنیپالس، مارکت بوکسیف
 .دیکن رهیو اقالم محبوب را ذخ دیش داشته باشاز فرو یتر  قیدق یها ینیب شیپ دیتوان

ها  یفروش را دارد، به دسته بند نیبهتر سبوکیدر بازار ف یز یچه چ دینیبب نکهیا یبرا
خود پرفروش  یها یکه کدام محصوالت در دسته بند دینیبب دیتوان یم نجای. در ادیبرو

 هستند.

. دیکن ییت محبوب را شناسامحصوال یبا مراجعه به صفحات تجار  دیتوان یم نیهمچن
که ابتدا محصوالت با عملکرد برتر  دید دیخواه د،یکن کیصفحه کل کی یهر زمان که رو

 شوند. یظاهر م

 

 تجارت کیمارکت به عنوان  سبوکیفروش در ف نحوه

 نجایتجارت وجود دارد. در ا کیبه عنوان  سبوکیفروش در بازار ف یبرا یاصل نهیگز سه
تجارت  یبوک مارکت برا سیف یم به گام در مورد نحوه راه انداز گا یدستورالعمل ها

 وجود دارد.شما 

 یاقالم خرده فروش یبرا یموجود شی. نما اول

را در بازار  یفروشاقالم خرده یبه راحت توانندیم بوکسیف یو کاربران عاد وکارهاکسب
 فهرست کنند. بوکسیف

 

 کیکل کادر زرد رنگ مشخص شدهاقع در و ،Create new listing یشروع، رو ی. برا6
 .دیکن



  

 



  

 .دی. بعد، نوع فهرست خود را انتخاب کن2

 
 هستند! نیبهتر شهیهم تیفیبا ک ی. عکس هادیعکس را انتخاب کن 62. حداکثر .

و در دسترس بودن محصول را اضافه  حاتیتوض ط،یشرا رمجموعه،یز مت،ی. عنوان، ق2
 .دیکن

 



  

 ی. اگر مدیرا انتخاب کن ...محصول و  یهاگ، برچسبرن دیتوانیم نی. همچن2
 .دیکن یخود را عموم یبیمکان تقر دیتوان یم د،یخواه

 یر یگ میخواهند قبل از تصم یعالقه مند م دارانی. خردیرا پر کن اتیاست تمام جزئ بهتر
 .نندیخود را بب ازیتمام اطالعات مورد ن

 دیده شیخود نمابوک  سی. موارد را از فروشگاه صفحه فدوم 

 نیکند. ا یم افتیکننده ماهانه در دیبازد ونیلیم 222بوک در مجموع  سیف فروشگاه
بوک،  سیحضور واحد در ف کیتواند به شما  یبزرگ است که م دیکانال خر کی
 بوک بدهد. سیو بازار ف نستاگرامیا

 .دیکن میفروشگاه خود تنظ یبوک برا سیدر ف لینک پرداخت کی دیاز شروع، با قبل

 

 به عنوان کانال فروش: Marketplaceافزودن  یبرا

 

 .دیو فروشگاه خود را انتخاب کن دیبرو Commerce Manager. به 6

 



  

 .دیکن کیکل ماتیتنظ یسمت چپ، رو ی. در منو2

 .دیکن کیکل Business Assets ی. رو.

2 .Enable Marketplace دیرا انتخاب کن. 

 شوند. یظاهر م Marketplaceساعت در  22ظرف  طیواجد شرا محصوالت

 Marketplaceکسب و کار در  کی. فروش به عنوان سوم 

 نیا بوکسیفروشندگان منتخب در حال حاضر در دسترس است. ف یفقط برا نیا
 در این قابلیت .کندیارائه م 2222را در سراسر سال  Marketplaceفروش  دیجد یژگیو

فروشگاه خود،  ای بوکسیف یبه حساب شخص Marketplaceدادن  وندیپ یجابه
 .دیبفروش Marketplaceوکار در کسب کیعنوان به دیتوانیم

 
 

 



  

 مارکت سبوکیدر ف غینحوه تبل

تواند به کسب و کار شما  یم Facebook Marketplaceمحصوالت خود در  غیتبل
زار به مخاطبان با غاتیرا جذب کند. در حال حاضر، تبل یشتر یب دارانیکمک کند تا خر

 رسد. ینفر در سراسر جهان م ونیلیم 212از  یمیعظ یجهان

 یهایبا آگه سهیدر مقا لیدر نرخ تبد یادیز شیافزا در فیسبوک مارکت کنندگانغیتبل
  .کنندیگزارش م دیدرون ف

 
 شود. یداده م شینما زین دیشما در ف غاتیتبل ،یاضاف ازیامت کیبه عنوان 



  

 Facebookدر  غاتیتبل میتنظ یگام به گام ما برا یاراهنم نجایا در
Marketplace .است 

 دیبرو Ads Manager. به ابزار 6

 .دیخود را انتخاب کن نی. هدف کمپدیشو Facebook Ads Manager وارد

 
 :دیدسته ها انتخاب کن نیا نیببرای هدف کمپین میتوانید از 

 از برند یآگاه

 دنیرس

 کیتراف

 ییویدیو یدهایبازد

 دادیرو یها پاسخ

 ها امیپ



  

 ها لیتبد

 کاتالوگ فروش

 فروشگاه کیتراف

 .دیکن کیکل Continue یرو سپس

 

 دیکن می. بودجه و برنامه خود را تنظ2

 نیشروع کمپ خی. در مورد تاردیرا انتخاب کن یکیروزانه  ایبودجه مادام العمر  میتنظ نیب
 .دیا انتخاب کنر انیپا خیو تار دیریبگ میخود تصم یغاتیتبل

 



  

 دی. مخاطب خود را انتخاب کن.

 زیر مشخص کنید یها نهیکردن گز یخود را با سفارش هدف

 محل

 سن

 تیجنس

 دیرا که ممکن است داشته باش یشده ا رهیهر مخاطب ذخ دیتوان یم نیهمچن شما
 .دیهدف قرار ده

 
 

 

 

 



  

 دیریبگ میخود تصم غاتی. در مورد محل تبل2

 .دیانتخاب کن یکی را یدست ای خودکار گزینه های نیب

 نیچند نیبودجه شما را ب که دهد یمرا امکان  این بوک سیف ستمیخودکار به س گزینه
 نیدهد که احتماال بهتر یقرار م ییشما را در جا غاتیپلتفرم تبل نیکند. ا میمکان تقس

 عملکرد را دارند.

خود انتخاب  یآگه شیمان یرا برا ییهااست که مکان یمعن نیبه ا یدست یهامکان
 .دیکنیم

 یرا انتخاب م یدست گزینهکند. اگر  یم هیخودکار را توص گزینهبوک استفاده از  سیف
. هر دیکن غیتبل Marketplaceدر  ییبه تنها دیتوان یکه نم دیبه خاطر داشته باش د،یکن

 باشد. دیشامل ف دیبوک با سیف یغاتیتبل نیکمپ

 
 .دیکن کیکل Next یبعد از اتمام کار رو

 

 



  

 دیخود را انتخاب کن غی. قالب خالقانه تبل2

Media   وtext دیتوانیم نی. همچندیخود اضافه کن غیتبل یرا برا Media   وtext  خود
 .دیده رییتغ یهر آگه یرا برا

 



  

 :دیحتما اضافه کنموارد زیر را 

Images or videos 

Primary text 

Headline 

Description 

 



  

در  غاتیتبل یمنحصر به فرد را برا تیخالق دیتوان یکه نم دیشته باشخاطر دا
Marketplace که  دیخود مطمئن شو ری. قبل از آپلود تصاودیآپلود کن ای دیبرش ده

 درست است. یاندازه آگه

 .دیدکمه تماس به اقدام خود را انتخاب کن بعد،

 
 

 

 

 



  

 دی. مقصد خود را انتخاب کن1

به  آنها را دیخواه یکه م دیریبگ میکنند، تصم یم کیشما کل CTAدکمه  یافراد رو یوقت
 .دیکجا بفرست

 



  

 دیباش یو منتظر بررس دی. منتشر کن7

 .دیکن کیانتشار کل یمراحل، رو نیاز انجام ا پس

 
 

 

 یکند. پس از آن، مردم م دیی( تامیدواریکرده و )ام یشما را بررس غیسپس تبل سبوکیف
 .نندیبوک بب سیدر برنامه تلفن همراه ف Marketplaceتوانند آن را هنگام مرور 

 

 است! Facebook Marketplace غاتیتبل یراه انداز  یبرا یمجموعه ا نیا و

 

 

 



  

 


