رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐ و
ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﻪی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن در ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺸﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﺧﻮد واﻗﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻋﺎﻟﯽ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ درﺑﺎرهی آن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ۱۰۰۰ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ﻣﺮدم درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺠﺎری اﻫﻤﯿﺖ دﻫﻨﺪ ،در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ذﻫﻦﺷﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻏﻠﺐ ﮐﻢﺻﺪا اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ واﻗﻌﯽﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺮ از ﺳﺮوﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ درﺑﺎرهی
آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﻣﺪت
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﻫﺎ ﺷﻮد ،آن
را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد،
ﺗﻮﺟﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﻓﺮوش را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ از
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و …
.
اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﻮده و در ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .وﻟﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ
آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺑﻮده ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن را در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دﯾﺪهاﻧﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اذﻫﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﺧﺒﺎررﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ
اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎی
دﻫﯿﺪ .درواﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد روﻧﻖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽﺗﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﺑﺮی راﯾﮕﺎن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺒﺮ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی
اﺧﺒﺎررﺳﻤﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

