
 همه چیز درباره وایرال مارکتینگ

 
تان خورده است؟ اگر جز آن افرادی هستید که گشت و گذار در اینترنت نیز آیا تا به حال کلمه وایرال به گوش

تان است، احتماال این کلمه را شنیده اید. یا شاید هم صاحب یک کسب و کار باشید و به دنبال یکی از تفریحات

 یرال مارکتینگ استفاده کنید.اتان هستید و به شما پیشنهاد شده که از روش وشدن برندمعروفیت و شناخته 

ترین ابزار ارزیابی وایرال شود. مهمتر شود محتوای خالق و جذاب هرچه سریعامروزه وجود بستر اینترنت باعث می

  اک گذاشته شده است.ها و تعداد دفعاتی است که محتوا به اشترتبلیغات وایرال شده، تعداد بازدید

کنیم. همچنین در این زمینه باید بدانید در ادامه شما را با وایرال مارکتینگ، تاریخچه، مزایا و معایب آن آشنا می

هایی است، که با سازی وایرال مارکتینگ نیاز به تکنیکبرای پیاده .چه محتوایی قابلیت ویروسی شدن را دارد

خواهید بدانید این استراتژی برای کسب و کار شما نیز اما اگر میها آشنا شوید. ا آنتوانید بمطالعه این مقاله می

 شود بخش پایانی مقاله را حتما مطالعه کنید.مفید است یا نه، توصیه می



در زمینه وایرال مارکتینگ دانش کافی را پیدا کنید، پیشنهاد می شود این مقاله را مطالعه  مند هستید کهاگر عالقه

  بفرمایید. 

 چیست؟ وایرال مارکتینگ

یابی است که در یا بازاریابی ویروسی که از طریق فضای دیجیتال انجام می شود، سبکی از بازار وایرال مارکتینگ

حتوا دارند. منشا اسم این سبک نیز بیانگر نوع عملکرد آن است، در این آن کاربران نقش اصلی را در انتشار م

استراتژی محتوای تولید شده که می تواند شامل عکس و یا ویدئو باشد مانند ویروس به سرعت در حال پخش 

 شدن بین مردم است.

ت، وقتی کسی از کاال و یا مارکتینگ در بازار ما وجود داشته اس یرالااگر به گذشته نیز برگردیم می بینیم که و

یابی خدمتی راضی بود آن را به دیگران نیز معرفی می کرد، تا آن ها نیز بتوانند از آن استفاده کنند. تنها تفاوت بازار

ویروسی با دهه های گذشته عوض شدن بستر آن است. امروز برای توزیع محتوا بهترین روش استفاده از اینترنت 

  است.

باید  مان است؛پیام برندشدن  وایرالاما هر کاری اصول خودش را دارد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب که همان 

 .حضوری مستمر داشته باشیم

 



اما قبل از این که بخواهیم به صورت تخصصی وارد میدان وایرال مارکتینگ شویم، بهتر است بدانیم این استراتژی 

 چگونه استارت خورده است.

 تاریخچه وایرال مارکتینگ

ضمن  Hotmail. زمانی که شرکت سرویس دهنده ایمیل گرددبرمی 1996به سال  وایرال مارکتینگکار شروع 

ای که توسط کاربر دریافت ایمیل شان به صورت رایگان برای کاربران اینترنت، در زیر هر نامهدر اختیار گذاشتن 

 ادرج شده بود. این عبارت کاربر را مستقیم" Get your Free email account at Hotmail "شد عبارت می

طی این اقدام با ویروسی شدن این ایمیل توانست  Hotmailکرد و شرکت سایت منتقل می صفحه ثبت نام به

های میلیون اضافه کند و این استراتژی باعث شد به طورباورنکردنی از شرکت 10اش را در یک سال تعداد کاربران

 . قیب پیشی بگیردر

یرال شدن فیلم جادوگر شهر بلر اوبه توان میبازاریابی ویروسی حوزه  و البته موفقاز جمله نمونه های قدیمی 

به تازگی میان مردم باب شده بود، به کمک شرکت سازنده این فیلم آمد و اشاره کرد. در آن زمان که اینترنت 

در کنار سایت شان حوادث این فیلم را واقعی جلوه دهند. البته ها و محتواهایی در وبها توانستند با انتشار پیام آن

ال کردند. این استراتژی های آنالین وایرتشار پیامنیز از طریق انمبتنی بر واقعی بودن فیلم شایعاتی سایت وب

 پندارند.گذار بود که هنوز هم افرادی هستند که این فیلم را واقعی میقدری تاثیربه

 چه محتوایی وایرال می شود؟

بستر اینترنت، محلی برای نشر محتوای ما است تا بتوانیم از طریق آن برند خود را به معروفیت برسانیم. اما هر 

 ایی قابلیت وایرال شدن را دارد که :محتومحتوایی ویروسی نیست.

 .برای مخاطب جذاب باشد، تا ترغیب شود آن را به سایرین نیز ارسال کند 

 .محتوا ارزش به اشتراک گذاری برای سایر افراد را داشته باشد 

 .احساسات مخاطب را برانگیخته کند 

 .به صورتی بیان شود که تا مدت های طوالنی در ذهن مخاطب بماند 

  انتشار گسترده نیاز دارد که مورد تایید اکثریت جامعه باشد.برای 

 چه کنیم تا محتوا سریع تر وایرال شود؟

چیست؟ آشنایی با این استراتژی به  (Real-time marketing)آیا می دانید استراتژی بازاریابی در لحظه  

حال نامی از این استراتژی به گوش تان شما در راه اندازی بازاریابی ویروسی کمک بسیاری می کند، اما اگر تابه 



بازاریابی در  ال مارکتینگ بگذارید سری به مقاالتشود قبل از این که پا به عرصه وایرنخورده است، پیشنهاد می

 بزنید.لحظه 

ه برد؟ در این استراتژی بازاریاب با استفاده لحظه بای شما را یک گام جلوتر می اما چرا گفته شد بازاریابی لحظه

کند و به جای اتخاذ یک برنامه از پیش تعیین شده، از رفتار ها و نتایج تصمیم مناسب را اتخاذ میلحظه از آمار

 های آنی بازار و مشتریان بهره می گیرد و استراتژی خود را پیاده می کند. 

 ) همان ترند( است. روزباب استفاده از محتوای توجه کرد، باید به آن  وایرال مارکتینگیکی از مواردی که در 

تواند به وایرال شدن که بحث داغی است و اکثر مردم به پیگیر آن هستند، میی ترند با توجه به ایناین محتوا

 محتوای شما سرعت ببخشد.

شود و از طرفی ترند روز فقط بحث بر موضوعی خاص نیست، گاهی در بازه ای از زمان اپلیکیشن خاصی ترند می

 کنید.باشید، کمپین ویروسی خود را از طریق این اپلیکشین وایرال می اگر فرد زرنگی

 انتشار محتوای ویروسیجز اساسی برای  3

پیام  انتقال، برند وقتی ویروسی می شود که در آن دان آمریکاییو منطقطبق گفته پروفسور کاپالن، فیلسوف 

بنابراین برای نشر هر محتوای ویروسی نیاز به جزء . محیط درست، اتفاق بیفتد در پیام رسانان درست به درست

 اساسی است :

درستی به مخاطب برساند و پیام: محتوای طراحی شده باید به گونه ای باشد که بتواند پیام برند را به (1

ها در طرفی پیام باید پتانسیل الزم برای نشر را داشته باشد و تا مدتموجب سوءبرداشت کاربران نشود. از

شما شناخته شود. معموال با اعمال تغییری  بیننده و خواننده باقی بماند و آن محصول با نام برندذهن 

 تر تبدیل کرد.و ویروسی توان پیام را به پیامی جالباندک و سازنده می

نوع  3بعد از انتشار محتوا، باید مطمئن شوید پیام وایرال می شود. برای حصول اطمینان به  پیام رسان: (2

 .نفوذ و تاثیرگذارفروشندگان، متخصصان و افراد با  برای رساندن پیام نیاز است: فرد

 

کنند و آن را به منظور پخش  گذار تبدیل میفروشندگان افرادی هستند که پیام را به پیامی جذاب و تاثیر

و بازار همیشه از همه چیز خبر دارند، بعضی از این افراد جز متخصصان محتوا به افراد بانفوذ می سپارند.

نفوذ اخبار هستند و بالفاصله خبر را در شبکه اجتماعی منتشر می کنند. افراد با کننده هایاولین دریافت

گذار در همه جا حضور دارند و عموما با جوامع مختلف در ارتباط هستند و مانند پلی همه را به هم و تاثیر

 می کنند. وصل



نظر گرفت، زیرا همواره محتوا باید متناسب با برای نشر محتوا باید محیط انتشار آن را نیز در محیط: (3

نظر انتشار پیام را نیز در های مرسوم محی انتشارش باشد. همچنین باید زمان درستها و نگرشارزش

 گرفت.

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:، که میهای مختلفی وجود دارندای انتشار تبلیغات ویروسی روشبر

 

 ایمیل 

 تمانفهای گها و تاالرانجمن 

 های اجتماعیشبکه 

 آپارات/ You Tube/ Vimeo  

 دهان به دهان 

مروزه تبلیغات دهان به دهان مانند گذشته نیست، که افراد بعد از مالقات یکدیگر درباره محصولی گفتوگو کنند ا

ها طول بکشد. بلکه ماهیت تبلیغات اینترنتی است و ظرف چند ساعت تا حداکثر تا ماهو دسترسی افراد به یکدیگر 

 چند روز افراد زیادی به این محتوا دسترسی پیدا می کنند.



 وایرال مارکتینگسازی تکنیک های پیاده

 یعنی .شود صمشخ برند پرسونای باید مرحله اولین در بنابراین دارد، مشتری را اصلی نقش ویروسی یابیبازار در

 شناخت آن تبع به و مخاطبان درست شناخت زیرا شوند، شناسایی بدانند آن امتیازات و برند درباره باید که کسانی

  شود.می تبلیغات تر بخشاثر و ترسریع پیشرفت باعث محیط کامل

 محیط آن در محتوا تا دارند، بیشتری حضور و فعالیت هاییمحیط چه در مشتریان این شود بررسی باید آن از پس

 باشد مخاطبان پسند مورد و قبول قابل شده تولید محتوا باید نهایتدر بگیرد. قرار کاربران اختیار در و شود منتشر

 کند. بعدی هایمحتوا پیگیر و مشتاق را ها آن و

 چرخه وایرال مارکتینگ
ای که در آن باید محتوا توسط مخاطب مشاهده شود، توان بازاریابی ویروسی را مانند یک چرخه دید. چرخهمی

سپس توسط مخاطب باید به اشتراک گذاشته شود تا در اختیار سایر افراد نیز قرار بگیرد. اما در این میان باید 

اک گذاشتن را داشته باشد و به اندازه کافی خالقانه طراحی شده باشد تا مخاطب دقت کرد که محتوا ارزش به اشتر

 آن را برای سایرین به اشتراک بگذارد.

 

 مزایای استفاده از وایرال مارکتینگ

همه چیز به نسبت ساده است. تنها کافی است برای تولید محتوای با ارزش و جذاب وقت در بازاریابی ویروسی 

گذاشته شود. سپس الزم است آن در فضای دیجیتال قرار دهیم و مردم را از وجود آن آگاه کنیم. اما همان طور 

 که گفته شد این محتوا باید ارزش انتشار و بازبخش را داشته باشد.

ارزش است و کار اصلی را در نیازی تالش برای تبلیغات ندارد و تنها هزینه آن تولید محتوا باهمچنین این روش 

اینجا کاربران و مشتریان انجام می دهند و ابزارهای ما در این روش رسانه های اجتماعی و مشریان مان هستند. 

تر و با هزینه کمتر موجب  در کل می توان گفت وایرال مارکتینگ نسبت به سایر شاخه های مارتینگ سریع

 معروف شدن برند می شود.



 

 وایرال مارکتینگمعایب 

ارزش باید وقت گذاشته کنار مزایا یکسری معایب نیز دارد. همان طور که گفته برای تولید تبلیغ باهر استراتژی در

نیز روی برند بگذارد. فرضا شود تا ارزش وایرال شدن را داشته باشد. اما گاهی این محتوا می تواند تاثیرات منفی 

 شود.گیرد و مخاطب دچار سوءتفاهم میمخاطب از تبلیغات شما نتیجه ای بر خالف هدف شما می

ها شویم ولی آیا مشتری تمامی این برندرو میهای مختلف روبهما روزانه با حجم زیادی محتوا از برنداز طرفی همه

ی این سرعت افزایش می دهد، اما همهاهی نسبت به برند را بهشویم؟ درست است که تبلیغات ویروسی آگمی

 شوند و تنها رهگذرانی خواهند بود که نام برند ما را شنیده اند.افراد، مشتری دائمی می

گیرد دیگر نمیتوان جلوی انتشار جنبه های منفی یک اتفاق، خبر ویا روی بستر اینترنت قرار میوقتی محتوا بر

 نمیتوان به طور دقیق نتیجه محتوای وایرال شده را سنجید. وایرال مارکتینگر از طرف دیگر دمحتوا را گرفت. 

 شود؟انی توصیه میساستفاده از وایرال مارکتینگ به چه ک

خوبی تهیه شوند و در محیط مناسب انجام این استراتژی نیاز به صرف هزینه زیادی ندارد و اگر تبلیغات به

توان گفت بازدهی باالیی خواهند داشت. اما هزینه پایین این مارکتینگ بدین معنا می با اطمینانمنتشرشوند، 

های بزرگ کارایی مناسب را ندارد. و کار نیست که فقط برای کسب وکار های کوچک مناسب است و در کسب



از جمله شود. های بزرگ نیز به اندازه کارآمد است و گسترش برند میبلکه تبلیغات ویروسی برای کسب و کار

آدیداس، آمازون و  ، کوکاکوال،KFCتوان به کسب وکار های بزرگی که از تبلیغات ویروسی استفاده کرده اند، می

 ال جی اشاره کرد. 

کنندگان با اندازی کرد، تا بازدیدشویی راهیک سالن لباس النگرادو یقیجشنواره موس جی دربرای مثال شرکت ال

جی را جی تجربه استفاده از این محصول الشویی الشستوشوی لباس های کثیف خود در ماشین های لباس

یابی ویورسی مورد توجه شبکه های اجتماعی جی توانست از طریق بازاررایگان کسب کنند. در این جشنواره برند ال

  .ردقرار گی

 

 حرف آخر 

خواهید اگر می .باشد راهیابی ویروسی یک پروسه مستمر است که باید با همکاری همبه خاطر داشته باشید که بازار

، هرگز بدون برنامه ریزی پا به میدان نگذارید. در اکثر اوقات از این از استراتژی تبلیغات ویروسی استفاده کنید

ی برند مورد نظر است تا بتوان خیلی وصدا دربارهشود و هدف ایجاد سرمیروش در کنار سایر روش ها استفاده 

وایرال با هدف آشنایی در این مقاله تر از بیلبورد و سایر روش های تبلیغاتی برند معروف شود. بخشتر و اثرسریع

. همچنین تکنیک هایی مارکتینگ آشنا بود. در ادامه گفته شد که چه نوع محتواهایی قابلیت وایرال شدن را دارند

نهایت کسب وکار هایی که مناسب هستند از بازاریابی ویروسی در سازی این استراتژی گفته شد و دربرای پیاده

 ها استفاده شود، شرح داده شدند.آن

 


