التفاعل مع األشخاص المؤثرين
على وسائل التواصل االجتماعي
ابحث وتواصل مع األشخاص الذين لديهم الكثير من المتابعين.في حيال قيامهم
بمشاركة ونشر منشوراتك ،فستحصل على ميّزة الوصول إلى جمهور أكبر
ومتابعين جدد

ف ّكر في جمهورك .ما هي الموضوعات التي تهمهم ،أو المدونات أو األشخاص الذين يتابعهم جمهورك المستهدف؟
استهدف األشخاص المؤثرين على المستوى المتوسط .فمن المرجح أن يكون األشخاص الذين لديهم الماليين من
المتابعين أقل ميالً للتواصل والتفاعل .لذا يجب التركيز على التواصل مع أولئك األشخاص الذين لديهم اآلالف من
المتابعين ،أو الذين يبدو أنهم يستجيبون للحوار بشكل جيد .راجع تغريداتهم ،هل يدخلون في حوارات ثنائية مع متابعيهم،
أم أنهم يكتفون بالنشر فقط .استخدم bluenodأو ريفل  Riffleلرسم خريطة لتأثير المستخدم على تويتر.

ابحث عن األشخاص المؤثرين في اطار بحثك عن األشخاص المؤثرين ،ضع في االعتبار العمر ،والجنس ،والموقع،
وحجم الجمهور وما األسباب التي قد تجعل جمهورك المستهدف يتابع هؤالء األشخاص المؤثرين .فهذا سيساعدك على
صقل وتضييق نطاق البحث.
استخدم البحث المتقدم في تويتر - https://twitter.com/search-advanced :ابحث عن مستخدمي تويتر بواسطة
الكلمات الهامة والمواقع .ابحث عن المستخدمين واألشخاص المؤثرين المهتمين بالموضوعات التي تقوم بتغطيتها.
استخدم الطريقة المناسبة للتواصل .ف ّكر بعناية كيف يمكنك التفاعل مع الشخص المؤثر قبل أن تبدأ في التواصل معه.
فبالنسبة للبعض ،قد يكون إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني هو أفضل أسلوب .وبالنسبة لآلخرين ،قد يكون التواصل من
خالل وسائل التواصل االجتماعي أحد الخيارات .إن فهم الكيفية التي تتواصل بها تلك الشخصية المؤثرة مع اآلخرين هو
مفتاح الحل.
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كن مباشراً .عرّ ف عن قضيتك أو مجموعتك وأسباب اهتمامك .تأكد من توضيح أهمية وقيمة التعاون المشترك  -لماذا
يجب أن يهتم الشخص المؤثر؟ ما قيمة مؤسستك أو قضيتك بالنسبة لهم؟ أثناء تواصلك مع الشخص المؤثر ،ر ّكز في
حديثك عليه بدالً من التركيز على نفسك.

عندما تتمكن من بناء العالقة مع الشخص المؤثر ،حاول أن تجعل عملية الترويج لمحتواك ونشره أسهل ما يمكن
بالنسبة لهم .على سبيل المثال ،أرسل لهم المحتوى الذي تم تنسيقه وصياغته كمنشور مخصص للفيسبوك ليتم نشره
بسهولة ويسر.

أظهر تقديرك وامتنانك .من المهم أن تقوم بشكل مستمر بتقدير من يقوم بنشر المحتوى الخاص بك ،لتشجعهم على دعمك
أكثر وبشكل منتظم.

األشخاص المؤثرين على منصات التواصل االجتماعي يحققون لك مشاركة أكبر
بنحو  16ضعفا ً مقارنة بوسائل اإلعالم المدفوعة أو غيرها من طرق اإلعالن.
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