
 برای رشد کسب و کارتان در موقعیت مکانی مشخص :

 تبلیغات محلی را اجرا کنید

اجرای تبلیغات در موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی می تواند راهی موثر برای دستیابی به مخاطبان شما و افزایش 

 .دنبال کنندگان محلی باشد

به عنوان مثال، تبلیغات فیس بوک به شما این امکان را می دهد که مخاطبان خود را بر اساس موقعیت مکانی آنها بیش از 

کنند، افرادی که اخیراً در یک مکان خاص توانید افرادی را که در یک مکان خاص زندگی میید. میحد هدف قرار ده

 .اند یا همه افراد را هدف قرار دهیداند، افرادی که از طریق یک مکان سفر کردهبوده

 .شعاع مایلی مشخص(مکانی که برای تبلیغات خود انتخاب می کنید نیز می تواند بسیار خاص باشد )در صورت تمایل در 

از طرف دیگر، تبلیغات جستجو می تواند برای هدف قرار دادن عبارات جستجوی محلی مرتبط با کسب و کار شما استفاده 

 .شود

 یک هدیه محلی انجام دهید

هدایای محلی یک راه عالی برای جذب فالوورهای محلی در اینستاگرام است! وقتی هدیه شما محلی است، مردم را از 

 .هرهای دیگر جذب نخواهید کردش

آل شما کنند که مخاطب ایدههای هدیه آمازون بسیار گسترده هستند و افرادی را جذب میهدایا برای چیزهایی مانند کارت

کنند(، بنابراین سعی کنید محصوالت و خدماتی را که باید در منطقه شما بازخرید شوند، نیستند )و در شهر شما زندگی نمی

 .دحفظ کنی

های خود را برای هدیه نهایی حلقه اینستاگرام جمع کنید. وکارهای محلی شریک شوید و قیمتتوانید با سایر کسبحتی می

 .توانید یک بسته شیرین برای برنده تهیه کنیدروید و میهمه شما با فالوورهای بیشتری کنار می

 با سایر مشاغل محلی شریک شوید

راکت با سایر مشاغل محلی که به مخاطبان شما خدمات می دهند )اما که شما در رقابت مستقیم شراکت ها قدرتمند هستند! ش

 .با آنها نیستید( به نفع هر دو طرف خواهد بود و می تواند به شما کمک کند به مخاطب جدیدی دست پیدا کنید

با چندین کسب و کار محلی ارائه دهید شما می توانید یک مشارکت را با یک هدیه ترکیب کنید و یک بسته جوایز محلی را 

 !تا دسترسی خود را به طور تصاعدی افزایش دهید

در نتیجه تعامل با پیج هایی که به اصطالح با آنها همشهری هستید می تواند برای شما فالوور های محلی بیشتری به ارمغان 

سب و کار حضوری را آغاز کرده اید، با تبلیغات بیاورد. پس پیشنهاد ما به شما این است که اگر به تازگی در شهر خود ک

کوچک توسط دیگر پیج های محلی، به همشهریان خود نیز کسب و کارتان را معرفی کنید و سپس در سطح بزرگتری از 

 .اینستاگرام کسب و کار خود را به تمام ایرانیان معرفی کنید

 


