
Social Media Marketing



Hi, I’m Alireza Safari!

I believe if you aren't 

learning something new 

on social media each day, 

you are following the 

WRONG pages.

http://AlirezaSafari.com

http://www.alirezasafari.com/












فعالیت نکردن در شبکه های اجتماعی
=

میلیارد مخاطب3از دست دادن رسانه ای با 





در شبکه های اجتماعیبایدتمام کسب و کارها 
.فعالیت کنند



The Customer is in Control



میلیارد1: جمعیت 
میلیون670: جمعیت رسانه اجتماعی

66%



قاره آمریکاجمعیت% 66
!در رسانه های اجتماعی فعال هستند



میلیون216: جمعیت رسانه اجتماعیمیلیارد1.3:جمعیت 



قاره آفریقاجمعیت% 17
!در رسانه های اجتماعی فعال هستند



قاره اروپاجمعیت% 55
اقیانوسیه-قاره آسیاجمعیت% 47

خاورمیانهجمعیت% 53



+45M 30M +2M 10M



+45M 30M +2M 10M



+45M 30M +2M 10M



+45M 30M +2M 10M



در شبکه های اجتماعیفعالیت









Experience







عدم استفاده از لینک های 
!کوتاه شده در پست های تبلیغاتی؟

CONTENT IS KING
(in the north and also east, south, and west)



عدم استفاده از لینک های 
!کوتاه شده در پست های تبلیغاتی؟

Experience





شاخصه های اصلی شبکه های اجتماعی

Impression Reach Engagement



But remember:
An impression only means the message
crossed a timeline.



شاخصه های اصلی شبکه های اجتماعی

Impression Reach Engagement













.در حال کم شدن استکاربران فیسبوک

Guess



.اینستاگرام یک شبکه اجتماعی عکس محور است

ویدیو



.اینستاگرام یک شبکه اجتماعی عکس محور است

ویدیو



.اینستاگرام یک شبکه اجتماعی عکس محور است

ویدیو



میانگین بازخورد کاربران یک صفحه با محتوا

3.75%
2.1-%



ویدیو



میانگین بازخورد کاربران یک صفحه با ویدیو

6.03%
3.4%+



میانگین بازخورد کاربران یک صفحه با تصویر% 4.48
میانگین بازخورد کاربران یک صفحه با لینک% 3.01
میانگین بازخورد کاربران یک صفحه با متن% 2.01























https://business.facebook.com/



یورو500=یورو 25





درگیرکردن مخاطب با استفاده از عالقمندی ها





Knowledge

الیو





Knowledge



ثانیه فرصت دارید3
برای شناختن شما



Guess



فعالیت نکردن در شبکه های اجتماعی
=

میلیارد مخاطب3از دست دادن رسانه ای با 



Guess



Knowledge



!توییتر یک شبکه اجتماعی متن محور است

Guess



!توییتر یک شبکه اجتماعی گیف محور است

ویدیو

Knowledge



Knowledge



!از کاربران بخواهید در مورد شما حرف بزنند

Experience



Experience



Experience



Experience





People spend time on other networks, 

but they INVEST time on Linkedin.





Personal Page Company Page Group

Feed

Article





Knowledge



Knowledge



Knowledge



Knowledge



Knowledge



Knowledge



80% of B2B leads come from Linkedin!

Knowledge



!لینکدین پست های لینک دار را دوست ندارد

Experience



See More



Experience



Experience





کاربر1900000000
ساعت ویدیو هر دقیقه400

تبلیغات یوتیوب بیشتر از تلویزیون مورد توجه قرار می گیرد% 84

مخاطبان یوتیوب در تلفن همراه% 70
سال2هزار سال فیلم بررسی محصول در 50

iOSمحبوب ترین اپلیکیشن 2018



100





HAVE A QUESTION?



http://AlirezaSafari.com

hi@alirezasafari.com

+989123480931

http://alirezasafari.com/
mailto:hi@alirezasafari.com

