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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاران آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻫﻨﺮی را آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟
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در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﻓﻀﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد؟

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎﺗﺸﺎن ﻧﮑﺮده روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
آﻧﻬﺎ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد؟
ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ در آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺧﻮد و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑۀ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺪام ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﺗﺎزهﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﻫﻤۀ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺮژی
ﺧﻮد را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ...وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روی ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﻮرد
از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﮑۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺨﺎﻃﺐ؛ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ؛ آﯾﺎ ﻧﻮع و ﺳﯿﺎق ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزۀ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﻣﺤﺘﻮا؛ ﭼﻪ ﻧﻮع و ﺳﺒﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻣﺨﺎﻃﺐ :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دارﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠۀ آن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری
ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻫﻤۀ ﺑﺎزار و ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿۀ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺳﭙﺲ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺧﻮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .روش دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدﺗﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزﯾﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ورود اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در ﺳﺎل  2005از  2%ﺳﺎل ﺑﻪ  35%در ﺳﺎل  2016رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ :ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻮارد و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺤﺘﻮا :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪﻓﺮوش ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪار
و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﻔﺒﺎی ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
)(Instagramاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﺮای ﻋﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﮑﺲ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات ﻫﺰاران ﮐﺎرﺑﺮ را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

)(Facebookﻓﯿﺴﺒﻮک :ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  1.44ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل در ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﺟﺎزه
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ،ﻋﮑﺲ ،وﯾﺪﺋﻮ و ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط دارد .ﯾﮏ
ﺳﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻓﯿﺴﺒﻮک وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺧﺎص را ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
)(Twitterﺗﻮﯾﯿﺘﺮ :ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺑﯿﺶ از  305ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل در ﻣﺎه ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری دارد اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻋﮑﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزۀ ﻧﻮﺷﺘﻦ  140ﮐﺎراﮐﺘﺮ و ﺣﺮف را دارﯾﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ
ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮب و دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺷﻤﺎ و ﺟﺬب ﮐﻠﯿﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ را ﻧﺪارد.
)  (Linkedlnﻟﯿﻨﮑﻠﺪﯾﻦ :ﻟﯿﻨﮑﻠﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑۀ دﯾﮕﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺮﻓﻪای
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد ،و در آن اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ را در ﻟﯿﻨﮑﻠﺪﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ در
ﻟﯿﻨﮑﻠﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻋﺒﻮث و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ زﯾﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻫﻨﺮی در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﮐﻨﯿﺪ.
) (+Googleﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑۀ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ دارد.

) (Tumblrﺗﺎﻣﺒﻠﺮ :ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ی ﻫﻤﻪﮐﺎره ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤۀ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻦ ،ﻋﮑﺲ،
وﯾﺪﺋﻮی ﮐﻮﺗﺎه و ...را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﺗﺎﻣﺒﻠﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای دارﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﻓﻘﻂ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﻨﺪ.
)(Pinterestﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﮐﻠﯿﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن اﮐﺜﺮ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻟﺒﺎس ،ﻃﺮاﺣﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل و از دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻒ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺷﺒﮑۀ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ای ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان و ﻃﺮﻓﺪاران ﭼﻨﺪان ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
وﺟﻮد دارد ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از اﺛﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﺑﺮده اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎی ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘۀ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ) (telegramدر اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 40
درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان آن را اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻠﻤﯽدﻫﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن داﺧﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮد .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘۀ آﺳﯿﺎ و ﯾﺎ ﺷﺒﮑۀ
"وﻟﺒﻮ" و "رﻧﺮن" و ...ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎراﯾﯽ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ و ﻋﺮﺿۀ ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﮕﺎن آﺛﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دار ﺣﺮﻓﻪای و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺟﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪهای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺸﻮرت و ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ ﭼﻮن
"آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ" ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ اوردهاﻧﺪ دارﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  2015ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻠﯿﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﺛﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﭼﻬﺮه ﻫﻨﺮی ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ :از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد؟
ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺑﻼگ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اداﻣﻪ دارد...

