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 نینکدیل یآموزش گام به گام حساب کاربر  ست؟یچ نینکدیل

هاست شبکه اجتماعی لینکدین سروصدای  مدت   از لینکدین آیا شدنی است؟  کسب درآمد   لینکدین چیست؟ 
یک پلتفرم اینترنتی جذاب و پرچالش   Linkedin  زیادی به پا کرده است؛ اما قضیه این رسانه چیست؟ 

توانید با افراد ارتباط دیجیتالی برقرار کنید و نظرات و خط  مانند فیسبوک و اینستاگرام است که در آن می 
شود؛  بگذارید. اما دلیل اهمیت این شبکه فقط به ایجاد تعامل مربوط نمی  ها به اشتراکفکری خود را با آن 

تازگی در بازاریابی پیدا کرده است. پس برای آشنایی با »لینکدین مارکتینگ« با  بلکه جایگاهی است که به 
 .ما همراه باشید 

  لینکدین چیه؟ 

وکار شماست؛ با  ی هویت کسب ؟ لینکدین یک فضای مناسب برای معرفلینکدین چیست  ممکن است بپرسید 
ها و برندهای مختلف ارتباط برقرار کنید و  توانید با حرفهاستفاده از رویکردهای اصولی بازاریابی می 

 .فروش خود را ارتقا دهید 

 ارکتینگینستاگرام ما: بخوانید 

 لینکدین مارکتینگ یعنی چه؟ 

توانید برند خود را در یک مقیاس  ای از بازاریابی است که شما به کمک آن می شاخه   لینکدین مارکتینگ
وکار خودآگاه سازید، ارتباطات  گسترده تبلیغ کنید و با تولید محتواهای دیجیتالی باکیفیت افراد را از کسب 

یت افزایش  سابهره ببرید و حجم ترافیک را به وب  Linkedin تجاری خود را گسترش دهید، از تبلیغات 
دهای  است؛ جلوتر ترفن وکار شناسی کسب روان  و  بازاریابی برند   دهید. این کار مستلزم آشنایی با اصول 

 .کنیم موفقیت در لینکدین مارکتینگ را باهم بررسی می 

 تلگرام مارکتینگ : بخوانید 

 مزایای استفاده از لینکدین برای توسعه برند 

 :فایده مهم آن آورده شده است  4جا  از لینکدین مزایای زیادی دارد؛ در این کسب درآمد 

 بخشی درباره برند آگاهی

به  برای  قدم  قابلیت اولین  ارزش کارگیری  بتوانید  باید  است.  برند  درباره  آگاهی  ایجاد  لینکدین،  و  های  ها 
برای این کار امکانات زیادی   Linkedin .اهداف برند خود را خیلی زیبا برای کاربران به نمایش بگذارید 

 .دهد گیری از تبلیغات ویژه در اختیارتان قرار می تولید محتوا و بهره   از جمله

 نمایش خط فکری و اعتبارات

استوار است. درصورتی Linkedin پایه  اندازی یک  که قصد راه بر شهرت و معرفی خط فکری شما 
ایل به مخاطبان  ها و مدارک معتبر خود را در پروفنامه وکار را در لینکدین دارید، باید همه گواهی کسب 
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تا بتوانند  توانید یک ویدئو بحث و پرسشنشان دهید؛ همچنین می  ایجاد کنید  های متداول برای کاربران 
فن  و  فوت  درنظرگرفتن  با  لینکدین  قابلیت  این  دهید.  پاسخ  آنها  به  و  بپرسند  شما  از  را    های سؤاالتشان 

 .کند خیلی به رنکینگ باالی سایت شما در گوگل کمک می بازاریابی موتورهای جستجو

   یافتن مخاطبان مناسب

سازی ارتباطات  های اجتماعی ندارد و آن بهینه کدام از شبکه لینکدین قابلیتی را فراهم کرده که تقریباً هیچ 
هایی ارتباط برقرار کنید که با حوزه فعالیت شما  راد و سازمان توانید فقط با افمی «Linkedin» است! در

آیند که دقیقاً  شود و کاربرانی به سمت سایت شما می جویی در زمان شما می ارتباط دارند؛ این باعث صرفه
 .مخاطب هدف برند شما هستند 

 بخشی درباره محصوالتآگاهی

اشتراک  برای  بهترین محیط  درلینکدین  به خدمات  گذاری اطالعات  افزایش دسترسی  و  باره محصوالت 
انجمن  لینکدین  در  می شماست.  که  دارد  مختلف وجود  در موضوعات  باتوجه های کوچک  نوع  توانید  به 
ها شوید و هرچه الزم است را درباره محصوالت خود به اشتراک بگذارید.  فعالیت خود وارد این گروه 

استفاده کنید؛ مثالً تصاویر   بازاریابی حسی   توانید از اصولی برای این که بازدهی تبلیغاتتان باال برود م
 !بعدی و باکیفیت از محصول خود را در سایت قرار دهید سه

 آموزش روبیکا: بخوانید 

 اندازی کنم؟ چگونه در لینکدین حساب راه

مزایای  با  که  حاال  رسیدیم؛  ماجرا  اصل  به  رونق   Linkedin  اما  در  مهمی  تأثیر  چه  که  شدید  آشنا 
 :وکارها دارد بیایید مراحل ساخت یک حساب در لینکدین را باهم بررسی کنیم کسب 

 نکدیناندازی صفحه لیراه

رایگان است؛ تنها کافی است چند دقیقه   Linkedin وارد باشید، ایجاد حساب در سایت که تازه درصورتی 
وقت بگذارید و ایمیل و نام برند خود را در آن وارد کنید. به این صورت یک حساب اختصاصی برای  

عنوان مدیران شرکت در لینکدین  توانید نام تعدادی از کارمندان خود را به شود اما بعدها می شما ساخته می 
 .بیاورید 

 .شوید  Linkedin در قدم اول وارد سایت  •
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 .نام، نام خانوادگی، ایمیل و پسورد خود را وارد کنید  •
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 .نام شغل کنونی، نام شرکت و پستتان را وارد کنید  •

 

 .خود را چک کنید  inbox ایمیل خود را تائید کنید. برای این کار  •
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 .می توانید عکس پروفایل خود را انتخاب و آپلود کنید  •

 

 .اکنون حساب شما آمده شده است  •

 .در آخر کافیست جزئیات حساب خود را که شامل سالیق، عالیق و... می شود را تکمیل کنید  •
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    وکارپیداکردن فیلتر مناسب کسب

بندی بر اساس تعداد کارمندان،  وکارها فیلتر مجزا دارند؛ البته این دسته در لینکدین هم مانند سایت دیوار کسب 
نمایش تعبیه شده است. درباره تعداد کارمندان دودسته  حه اید و استفاده از صفخوانده ای که در آن درس مؤسسه 

نمایش هم باید بگوییم فقط زمانی  نفر کمتر هستند یا بیشتر. در ارتباط با صفحه   200وجود دارد؛ یا تعداد از  
اندازی کرده باشید و این قسمت صفحه  وکار در لینکدین راه توانید از آن استفاده کنید که قبالً یک کسب می

 !ی شما تلقی شود فرع

  تکمیل فرم

تثبیت شود؛ این فرم   Linkedin قدم بعد از واردکردن اطالعات کلی باید یک فرم پر کنید تا اکانت شما در
 :گیرد اطالعات زیر را در برمی 

 وکارنام کسب 

 .راحتی در ذهن بماند نام مناسب و درخور برند که به 

 مناسب  URL لینک

 .ما را منعکس کند یک لینک مناسب که نام شرکت ش

 سایت فروش لینک وب 
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سایت شما و ایجاد  سایت فعالیت شما طوری که پتانسیل باالیی در هدایت ترافیک به سمت وب لینک وب 
 .مشتری داشته باشد 

 اندازه کارمندان شرکت 

 !نمایش تعداد کارمندان و وسعت شرکت یک معیار برای قضاوت درباره برند شماست 

 بیان نوع شرکت 

تواند اعتبار  نوع شرکت از نظر حقوقی؛ برای مثال شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود و ... که می 
 .و نفوذ یک شرکت را نشان دهد 

 انتخاب یک صنعت تجاری متناسب با فعالیت 

 :اند ازن صنایع عبارت تعدادی از ای

 انواع بازاریابی • 

 بیوتکنولوژی  •

 مشاوره  •

 افزارهای کامپیوتری نرم  •

 ...گذاری و دارایی و سرمایه  •

 درج لوگو و شعار برند 

شود تا  د و شعار ویژه برندتان را درج کنید. این کار باعث می فربعد از تکمیل فرم باید لوگوی منحصربه 
 .آسانی قابل تشخیص باشد همچنین کاربران را به شناخت خدمات آن تشویق کند برند شما به 

 کسب درآمد از آپارات: بخوانید 

 های موفقیت در لینکدین مارکتینگ استراتژی 

انگیز وجود  موفق شوند تعدادی استراتژی عالی و شگفت  Linkedin برای افرادی که دوست دارند در
 .خود موفق عمل کنید  مدیریت بازاریابی  توانید درها می کارگیری آن دارد که با به 

وکار  توانید جزئیات بیشتری درباره کسب اید؛ حاال می ب را طی کردهشما تا اینجا مراحل اصلی ساخت حسا
های خود را به  توانید باید خود را معرفی کنید و توانمندی خود اضافه کنید. یادتان باشد در لینکدین تا می 

 !خواهید »بازاریابی« شما به نتیجه برسد افراد نشان دهید؛ اگر واقعاً می
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 :ضروری است  Linkedin افزودن این نکات در حساب 

 افزودن توضیحات درباره شرکت 

العاده مهم است؛ باید بتوانید خیلی بهینه و مختصر بگویید که شرکت شما دنبال  بیان توضیحات شرکت فوق 
 !کند چه چیزی است و چگونه در راستای تأمین نیازهای مشتریان تالش می 

 مکان شرکت 

اید را شرکت دیگری هم انتخاب کرده باشد؛ پس  ظر گرفته ممکن است نامی که شما برای شرکت خود در ن 
 .باید موقعیت مکانی شرکت خود را مشخص کنید تا با جای دیگر اشتباه گرفته نشود 

 تولید محتوای کاربرپسند و بهینه 

محتواهای ویدئویی و تصویری در لینکدین جایگاه مهمی دارند؛ زیرا نرخ تعامل را به طرز باورنکردنی  
شود. پس در صورت ورود به  العاده برند و افزایش میزان فروش می کند و باعث شناخت خارقزیاد می 

تواند  حتی می   لینکدین مارکتینگ   های های ساخت ویدئو کار کنید؛ استفاده از شیوه لینکدین حتماً روی مهارت 
 .برند شما را محبوب کند  بازاریابی سنتی بیشتر از 

 گذاریهشتگ 

کند و دسترسی کاربران لینکدین  بولد می  Linkedin استفاده از هشتگ کلمات کلیدی محتوای شما را در
های اجتماعی دیگر هم فعال هستید  کنیم اگر در شبکه دهد. توصیه می سایت فروش شما افزایش می را به وب 

های  ها را در لینکدین بیاورید؛ این باعث برندسازی منسجم در رسانه کنید آن هشتگ هشتگ استفاده می و از  
 .شود شما می 

 استفاده از تصاویر مناسب 

نواز برای  های جذاب و چشم های حساب لینکدین است؛ از عکس ترین بخش جذابیت بصری یکی از مهم 
در جلد رزومه خود  و  و  استفاد  Linkedin پروفایل  تیم  اعضای  از  را  تصاویر  زیباترین  کنید. حتی  ه 

 .محصوالت در رزومه خود بگنجانید 

 هاCTA استفاده از

CTA  تواند در  نام" است که می کننده مثالً "بازدید از سایت"، "بیشتر بدانید" یا "ثبت های هدایت شامل لینک
 .ترغیب مشتری به استفاده از محصوالت شما نقش مهمی داشته باشد 

سیر  توانید خیلی از رمز و رازهای بازاریابی را بشناسید و مافیلیت می های سایت دایان با مطالعه بالگ پست 
کسب  مانند پیشرفت  سؤاالتی  پاسخ  مثال  برای  کنید.  پیدا  را  خود  شبکه  "وکار  چیست؟ بازاریابی  ،  "ای 

که ارتباط نزدیکی با لینکدین مارکتینگ دارد همه    B2Bیا اصول بازاریابی آمیخته بازاریابی  یترفندها 
 !افیلیت نهفته است در خالل مقاالت دایان 
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 نحوه بالک کردن فرد در لینکدین

چه    بالک کردن افراد هر آن ممکن است در فضای مجازی الزم باشد؛ حاال چه در برنامه اینستاگرام،
ساز شود؛  وکار شما مشکل های منفی و مخرب برای کسب خاطر کامنت تلگرام و...! شاید وجود فردی به 

کنید او متوجه این  بنابراین گاهی الزم است این کار را انجام دهیم. اوالً وقتی شما شخصی را مسدود می 
حتی اگر بعد از بالک از صفحه او    کند؛کار نخواهد شد و لینکدین هیچ پیامی به او در این باره ارسال نمی 

 :مرحله دارد  3شود. بالک کردن فرد در لینکدین بازدید هم کرده باشید باز او متوجه این کار نمی 

 مرحله اول 

 .ضربه بزنید  Report/Block کلیک کنید سپس روی گزینه   more ابتدا روی گزینه

 مرحله دوم 

 .کنید و شخص موردنظر را مسدود نمایید  کلیک  Block Clothilde در مرحله دوم روی گزینه 

 مرحله سوم 

کلیک کنید. به این صورت شخص   Block شود که باید روی گزینه باز می  Report ای با عنوانپنجره 
 .شود ترتیب در لینکدین مسدود می این موردنظر به 

 حرف آخر 

طور  چیست« و چه کاربردی دارد و با نحوه ساخت حساب آن آشنا شدید. این   لینکدین »در این مقاله فهمیدید 
وکار دیجیتال ما  های باالیی برای پیشرفت در کسب ها و آپشن رسد پلتفرم لینکدین پتانسیل که به نظر می 

ت در بازاریابی و تبلیغ  ها مطرح نشده است. برای موفقیاندازه بقیه رسانه دارد؛ اما احتماالً هنوز خیلی به 
به  جایی را  در   Linkedin برند خود حتماً  آن  پیشرفته  قابلیت  این شبکه و  تبلیغات  با  دهید؛  اختصاص 

 .وکار خود باشید توانید شاهد یک تحول جادویی در کسب سازی می رزومه 
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