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  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "دكتر ساسان كرمي زاده "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  دمه مولف مق
 

تا در مسیر  شودها ارائه  بازاریاببه راهنما و چارچوبی براي کمک یک  تالش بر این است، کهدر این کتاب 
 به کتاباین در . پیدا کنندبازاریابان و اینفلوئنسرهاي ماهر را  ندتوان با این راهنما می و درست حرکت کنند

 دادهتوضیح  نگیبرند تالیجید تفاوت آن با چنین هم، ریابی تأثیرگذاربازا و اینفلوئنسر در مورد واضح صورت
چگونه اهداف و استراتژي خود را تعریف کنید، چطور اینفلوئنسرهاي خود را بشناسید اینکه،  عالوه است؛ به شده
 .کنید یريگ اندازهتوانید موفقیت خود را  مشارکت داشته باشید و چگونه می ها آنو با 

هاي رفتاري و افزایش  اوري، تحلیلنظیر تغییرات فن ؛عواملی تأثیرنزدیک بازاریابی اینفلوئنسرها تحت  در آینده
بازاریابی گذشته، بازاریابی افراد مشهور و تأثیرگذار یا  هاي سالدر  خواهد شد. دستخوش تغییراتتقاضا، 

هاي اجتماعی  که در آن، افرادي که در رسانه ،است مراحلی أثیرگذاربازاریابی تاست.  گرفتهزیادي  رونق تأثیرگذار
بازنشر  را شمایا محتواي  کنند میتبلیغ  را شمابرند  ؛اند کردهرا جذب کنندگان زیادي  اند و دنبال به شهرت رسیده

  دهند. می
  

  زاده ساسان کرمی
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  ار تپیشگف
  

 ب وخو ي. خبرهاباشد پذیري می در حال رشد است و صنعت در حال تنوع یابیبازار یدجد هاي مختلف شکل
 ییراتبا تغ یابانبسته به نحوه واکنش و انطباق بازار یابیبازار يساز وجود دارد. متنوع یابانبازار يبرا يبد

 يبرا يا نال رسانهکا ینبود. استفاده از چند اهدخو یابانبازار يبرا یمانع خارج یک یا یدفرصت جد یک، صنعت
ه صفح یکساخت  گذشته درمهم خواهد شد.  یگرياز هر زمان د یششما ب يو رشد نام تجار گسترش محتوا

 یکبه  ینترنت، اهست یارکه در اخت یمطالب و اطالعات یمحجم عظ یلبه دل ا اکنونام ؛آسان بود نسبتاًوب 
 است. شده تبدیل ابتیمنطقه کامالً رق

 یابیبازار یستمس یک يخود را بر رو تأثیر یدئوییو یابی، بازارچند سال یتواند انکار کند که ط ینم کس هیچ
به  ییترتوو  ینستاگرام، ابوك فیسمانند ه ؛یاجتماع هاي عامل سیستم در حالی که است. داده یشافزا ینآنال

 .اند شده دیلتب یاجتماع يها هدر شبک یابیبازار یعال هاي عامل سیستم
 پیدارا  مشارکت و طریق محتوا از خود، برند ایجاد براي فرصتی اجتماعی، هاي رسانهامروزه مردم از طریق 

 یک نوع بازاریابی تأثیرگذار. باشید شنیده بازاریابی تأثیرگذار مورد در زیادي هاي حرف کنون تا شاید. اند کرده
 را بازاریابی نوع این. شود میاداره  تأثیرگذار افراد اصطالح به یا اینفلوئنسرها طریق از که ،است بازاریابی

 پذیر امکان دو این بدون بازاریابی تأثیرگذار زیرا ؛دانست محتوا تولید یا اجتماعی بازاریابی جایگزین توان نمی
 گسترش نیز تأثیرگذار بازاریابی بان،مخاط و افراد زندگی در اجتماعی هاي رسانه شدن محبوب با .نیست
 افراد یا شان عالقه مورد اینستاگرام هاي مدل يها پیشنهاد و ها توصیه به تر بیش افراد حاضر، حال در. است یافته

 افراد این. کنند می اتکا کاري انجام یا خرید در زمینه اجتماعی هاي شبکه و ها رسانه دیگر و توییتر در محبوب
 اعتماد ها آن به کننده فمصر ها میلیون که ،هستند اینفلوئنسرها همان حقیقت در اجتماعی هاي رسانه در محبوب

   .کنند می توجه ها آن توصیه به و دارند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


