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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
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  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "عباس كشاورز-مهديه مهدي پور-مهندسان سارا نخعي "كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات 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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  مؤلفمقدمه 
  

کثـر برنـدها بـراي    ، ااینسـتاگرام اجتمـاعی همچـون    هاي رسانهکاربران  روزافزونبا توجه به گسترش 
تأثیرگـذار اینفلوئنسـرها در ایـن     بازاریـابی در سراسر جهان، نیاز بـه   تري گستردهدستیابی به مخاطبان 

تـا بـا    کنـد  مـی عبارت دیگر بازاریابی اینفلوئنسر فرصتی براي برندها ایجاد اجتماعی دارند. به هاي رسانه
اجتمـاعی، خـود را بـه     هـاي  رسـانه در  ساخت خوشاستفاده از یک استراتژي بازاریابی مناسب، جذاب و 

 از مخاطبان معرفی نمایند. اي گستردهطیف 
در توسـعه تجـارت    هرکـدام و نقـش   اجتمـاعی  هـاي  شبکهانواع اینفلوئنسرها در به  کتاب حاضر

گرفته به ازاي هر دالري که بـه یـک اینفلوئنسـر    پرداخته است. خوب است بدانید طبق مطالعات صورت
دالر دریافـت   7٫65متوسـط   طـور  بـه  پردازیـد  مـی خـود   وکار کسبپرطرفدار اینستاگرامی جهت تبلیغ 

خود را به یک اینفلوئنسر در  وکار کسبتا بازاریابی  گیرد مییک شرکت تصمیم  که هنگامیاما  ،کنید می
کـه ایـن    شـود  می رو روبه اجتماعی هاي شبکهانواع اینفلوئنسرها در اجتماعی بسپارد، با  هاي شبکه

 هـاي  شـبکه . آگاهی از انواع اینفلوئنسرها در کند میاینفلوئنسر را کمی دشوار  ترین مناسبتنوع انتخاب 
  .یک اینفلوئنسر به ما کمک کند تر راحتبراي انتخاب  تواند می هاآناز  هرکداماجتماعی و فعالیت 

و چـه معیارهـایی بایـد بـراي     یک اینفلوئنسر اینستاگرام شـویم   توانیم می گونهدر این کتاب به اینکه چ
 واضح و شـفاف بـه آن پرداختـه اسـت و در ادامـه      طور بهنظر بگیریم را در یک فصل بودن در اینفلوئنسر

چه اندازه است را تا حدودي مطرح کـرده و  اجتماعی اعم از اینستاگرام  هاي شبکهدرآمد یک اینفلوئنسر 
کامل بیان کـرده اسـت. در مـورد     طور بهرا مد اینفلوئنسرها در اینستاگرام آکسب در هاي روشین همچن
مبحـث   یـک  .نموده اسـت  بیاننیز مطالبی را  چگونه به یک بالگر موفق با درآمد باال تبدیل شویماینکه 

بـه یـک اینفلوئنسـر اختصـاص داده      شدن تبدیلمختلف  هاي تکنیکو  ها روشکلی و مهم این کتاب به 
  شده است.
 ۀخوانندگان با خواندن این کتاب اطالعات علمی خـود را در زمینـ  ما بر این است که  و تالشتمام سعی 

 ۀهدفی کـه در زمینـ   و بهباال برده را  مد اینفلوئنسرها در اینستاگرامآکسب در هاي روشو اینفلوئنسري 
  .پیدا کننددارند دست  وکار کسب
از خوانندگان گرامی خواهشمندیم که مـا را   لذا ؛بوداین کتاب از اشتباهات احتمالی مبرا نخواهد  مسلماً

  در چاپ بعدي کتاب نسبت به اصالح آن اقدام شود. نمایند تا مند بهرهنظرات ارزشمند خود  از
  مؤلف                                                                                                                                      

  
 

 


