
 چرا باید از واتس اپ برای امور کسب و کار استفاده کرد؟

بهترین دلیل برای استفاده از واتس اپ حضور خیل عظیمی از مشتریان در این پلتفرم است. بی تردید آمار 

میلیارد پیام روزانه از طریق این شبکه اجتماعی به خوبی گویای اهمیت حضور در آن برای 60ارسال 

عی، تمایل زیادی به امور کسب وکار خواهد بود.کاربران واتس اپ، برخالف بسیاری از شبکه های اجتما

 برقراری ارتباط با برندهای گوناگون از طریق این پلتفرم دارند.

درصد از کاربران واتس اپ عالقه باالیی به ارتباط با 67براساس گزارش تیم توسعه شبکه فیس بوک، 

بران درصد از کار53شرکت ها از طریق این پلتفرم به جای انواع دیگر راه های ارتباطی دارند. همچنین 

 نیز اذعان کرده اند عالقه مند خرید از برندهای دارای تیم پشتیبانی در واتس اپ هستند.

درصد از کاربران گوشی های هوشمند که 42انجام داده است،  Pewبراساس پژوهشی که مرکز تحقیقاتی 

ه می کنند. به این سال سن دارند از این پلتفرم به طور مداوم برای ارتباط با دیگران استفاد 29تا  18بین 

ترتیب اگر در کسب وکار خود با نسل جوان سروکار دارید، توجه به واتس اپ باید جزو اولوت های تان 

 باشد.

در کنار آمار باالی کاربران، واتس اپ در زمینه نرخ پیام های سالم نیز رتبه نخست را در اختیار دارد. به 

اتس اپ از سوی دریافت کنندگان مورد مطالعه قرار می درصد از پیام های ارسالی در و98عبارت ساده، 

 درصد از پیام ها در کمتر از سه ثانیه است. 90گیرد. نکته جالب در این میان مشاهده 

 استراتژی ها و توصیه های بازاریابی در واتس اپ

منتشر نمی از آنجایی که واتس اپ هیچ نوع پیام تبلیغاتی را به صورت رسمی از سوی خود در پلتفرم اش 

کند و ابزار کمکی قابل ذکری نیز برای اهالی کسب وکار تهیه ندیده است، شاید در نگاه نخست بازاریابی 

در این شبکه اجتماعی غیرممکن به نظر برسد. برهمین اساس به منظور فعالیت ثمربخش در این محیط 

توسعه استراتژی شخصی سازی  باید برنامه مشخص و ویژه ای در اختیار داشت. به همین دلیل توجه به

 شده در کنار استراتژی عمومی بازاریابی در واتس اپ امری ضروری است.

همانطور که اشاره شد، واتس اپ ابزار ویژه ای برای فعالیت تجاری در پلتفرم اش ارائه نمی کند. این امر 

هایی نظیر کاربران نخستین و بزرگ ترین محدودیت پیش روی ما محسوب می شود. با این حال ویژگی 

پرتعداد چنین مسئله ای را در حاشیه قرار خواهد داد. در صورت ایجاد حساب رسمی برای برندتان هیچ 

 تفاوتی میان اکانت تان با سایر اکانت های دیگر مشاهده نخواهید کرد.

لیت در واتس این امر به هنگام معرفی خود به مشتریان می تواند اندکی دردسرساز شود. ازآنجایی که فعا

اپ نیازمند ثبت نام از طریق شماره تلفن همراه است و امکان برقراری ارتباط همزمان نیز با محدودیت 

کاربر( مواجه می شود، این پلتفرم برای استراتژی های بازاریابی بزرگ چندان مطلوب نخواهد  256)

 ن را بدل به مزیت کرد.بود. برهمین اساس به منظور موفقیت در واتس اپ باید محدودیت های آ



به خاطر داشته باشید یکی از رمزهای موفقیت واتس اپ ارائه آن برای گوشی های هوشمند است. در واقع 

استفاده از گوشی همراه به مراتب راحت تر از کامپیوتر است. به این ترتیب کاربران در هر زمان و 

 مکانی امکان فعالیت در واتس اپ را دارند.

کمپین های بازاریابی فرصتی طالیی محسوب می شود. در واقع هرچه مخاطب فعالیت  این امر برای

بیشتری در پلتفرم پایه داشته باشد، شانس ما برای جذب آنها افزایش خواهد یافت. در ادامه مقاله برخی از 

 د.استراتژی ها و برنامه های مناسب برای بازاریابی موفق در واتس اپ را با هم مرور خواهیم کر

 


