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الرحیم  بسم الله الرحمن 

به کارگاه مهندسی دعوت در مراسم های آنالین یا مراسم های اینترنتی و تبریک عرض   ؛عرض سالم و خیر مقدم خدمت شما بزرگواران

حسین  می امام  آینده، میالد  با فضیلت و ارزشمند  بسیار  عید مبعث گذشته و اعیاد  حضرت  کنم  میالد امام   ابوالفضل، میالد  و 

با قرائت دعای شریف فرج و سالمتی امام زمان سجّاد  کنم:  آغاز می  را خدمت شما بزرگواران. بحث خود را 

ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو َعلى آباِئِه في هذِ  َك اْلُحَجّ حیم َالّلُهَمّ ُكْن ِلَوِلِیّ حمِن الرَّ ِة َو في ُكِلّ ساَعٍة ِه الّساعَ بسِم اللِه الرَّ
فیها َطويالً  َعُه  َمِتّ َطْوعًا َو ُت ْرَضَك 

َ
 . ِبَرحَمِتَک يا َارَحَم الّراِحمین.َوِلّیًا َو حاِفظًا َو قاِئدًا َو ناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتى ُتْسِكَنُه أ

برای اینکه بتوانیم مخاطب خود را   مهندسی دعوت  می گویند که  کرده ایمبه اقداماتی  که طراحی  برنامه ای  تحت عنوان جشن   ،در 

بدانیم ،حضوری یا مراسم آنالین، شاهد حضور آنها باشیم به نظر من به مراسم و  ،انجام دهیم. اساساً بحث دعوت را اگر فقط یک اتفاق 
نیست، یعن  .جشن اینترنتی یا مراسم آنالین ما به شدت خسارت وارد می شود صرف اینکه   .ی یک عمل نیستچرا که دعوت یک اتفاق 

تقریباً تحلیل اشتباهی است. ما دعوت  ؛برویم سر کارهای بعدی  ،من یک کارت را به یک نفر برسانم و تمام و بگویم دعوت را انجام دادم

به عنوان یک فرآیند می دانیم که مراحل مختلفی دارد و تک تک این مراحل  پشت سر ای  هفته ۳یا  ۲در یک بازه زمانی شاید  باید  را 

باشیم. بنابراین    ،ها انجام شود تا بتوانیم شاهد نتیجه مورد نظر که حضور افراد است و برنامه ریزی های مختلفی روی اینهم اتفاق بیافتد  
نیست. یک فرآیند    ،اتفاقی که مثالً فرض کنید یک ساعته انجام شود .و یک کار کوچک نیست  یک اتفاق  ،دعوت از دیدگاه بنده حقیر

ما باید به شکل کامل تک تک مراحل آن را بررسی کنیم و با هم مورد نقد قرار بدهیم و نظرات شما هم البته در این فرآیند خیلی  .ستا

کنم نظرات خود را به دستیار معرفی شده در کانال که لینک آن خدمت شما ارسال شده  می تواند به ارائه بنده کمک کند. خواهش می
کنم حتماً به نظرات شما بزرگواران هم توجه کنم و آنها را در کارگاه ارائه کنم  فرستید و مابین مباحث من سعی میب ،یا ارسال می شود

 که کار از حالت یک طرفه به یک بحث تعاملی تبدیل شود.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

تقریبا آن فرآیندی است که ما در دعوت می توانیم روی آن کار کنیم و امروز کالً می خواهیم فقط در مورد همین تصویر   این تصویر،

بتوانم امیدوارم که    ،صحبت کنیم. تمام مطالب در این تصویر آمده و می خواهیم روی تک تک موارد آن صحبت و بحث کنیم و ان شاءاهلل



 

 2صفحه 

 

 197شماره آموزشی کارگاه 

 مهندسی دعوت جشن های اینترنتی

خدمتتان ارائ  یمطالب مفید بارگذاری تصویر خدمتتان عرض را  بعد از  توضیحات را  و ادامه  بارگذاری می کنم  کنم. من تصویر را   ه 
 می کنم. 

بینیم می  فرآیند دعوت  عنوان  تحت  همدیگر  با  که  نموداری  با  رابطه  در  مقدار  را  ،یک  مباحث  شاءاهلل  بعد ان  و  کنیم   صحبت 

مرحله هستیم که مرحله اول تعیین زمان، مکان و مخاطب هست. مرحله بعدی مرحله  ۶دقیق تر ادامه می دهم. در این نمودار ما شاهد  

. پروسه می باشداطالع رسانی است. مرحله سوم ایجاد انگیزه در مخاطب برای حضور در برنامه است که تقریباً یک پروسه دو هفته ای  
یا   ۱روز اتفاق می افتد. ایجاد انگیزه شاید در   ۳ یا ۲اطالع رسانی در  هفته اتفاق می افتد. مرحله چهارم مرحله یادآوری است  ۲هفته 

برنامه ما اتفاق  پنجم اطمینان از حضور است که دقیقاً در زمان اجرای  می افتد. مرحله  برنامه یا شب قبل آن اتفاق   که در همان روز 

بازخوردگیری و ارزیابی از مخاطب ما است که می افتد که مطمئن شویم آیا واقع یا نکرده و مرحله ششم  اً مخاطب ما حضور پیدا کرده 
است و به ما کمک می کند برای دعوت های آینده یعنی آن چیزی که در بحث بازخوردگیری و ارزیابی   مؤثردر پروسه دعوت ما به شدت  

 پس می تواند به بحث دعوت کمک کند.    .باشد  مؤثربرنامه های بعدی ما   به شدت می تواند در ارائه ها و در  ،ما شاهد آن هستیم

   است.  تعیین مکان، زمان و مخاطببحث   ،سرفصل اولی که باید به آن بپردازیم

مراسم آنالین خود را چگونه برگزار می کنیم؟ مخاطب چقدر به این  .اولین گزینه آسانی دسترسی به مراسم است که خیلی مهم است

بستر مناسبی برای اجرای مراسم ما  ،ترسی آسان دارد؟ مثالً عرض کنم خدمت شما این روزها که تلگرام فیلتر استفضا دس قطعاً تلگرام 

پس باید بستری را انتخاب    .قطعاً ما در یوتیوب نمی توانیم برنامه آنالین خیلی خوبی داشته باشیم  ،نیست یا مثالً یوتیوب که فیلتر هست
پیدا   (ت و اینستاگراممثل آپارا)کنیم   آسان باشد. حتی اگر االن برویم یک نرم افزاری را  به آن برای افراد  که فیلتر نباشد و دسترسی 

به آن سخت است، افراد در آن یوزر ندارند، اصالً   برای افراد و مردم ناآشنا است و فیلتر هم نیست ولی دسترسی  کنیم که این نرم افزار 

عمالً به نوعی نتوانستیم این داستان را درست مدیریت کنیم و عمالً مخاطب   ،واهیم مراسم را در آن اجرا کنیمبخ  ،عضو این شبکه نیستند
باز هم یک عده ای چون نمی توانند دسترسی آسانی به مراسم داشته  ،یعنی ما هر چه دعوت می کنیم .ما ریزشی در بحث دعوت دارد

 مه می شود.دچار لط  پروسه و فرآیند دعوت ما  ،باشند

بهترین زمان های برگزاری است. منظور از زمان های برگزاری این است که به مخاطب خود نگاه کنیم و بسنجیم شاید بهتر   ،موضوع دوم

بیایم در مورد چهارم و انتخاب گروه مخاطب را اول بگویم. حتماً باید در مورد مراسم  ،باشد که من قبل از اینکه این موارد را توضیح دهم
یعنی ما یک موقعی برنامه    آنالین خود یعنی چه؟  یا عمومی؟  گروه مخاطب خود را انتخاب کنیم. آیا گروه مخاطب ما خصوصی است 

به بقیه کاری   .نفر اعضای فامیل حتماً حاضر باشند. اصالً هیچ برنامه دیگری برای شخص دیگری نداریم  ۲۰می خواهیم خصوصی داریم،  

همین    .نداریم می خواهیم  باشند. پس دلیل ندارد که بیاییم بقیه را دعوت کنیم ۲۰فقط  چون اصالً آنها مخاطب هدف ما  .نفر حاضر 
برنامه   ،برنامه ما  .پس برنامه ریزی ها در بحث دعوت فرق می کند. گاهی هم نه .نفر فامیل خودمان است  ۲۰نیستند. این برنامه ما ویژه 

باز هم این عمومی  دوست داریم   .عمومی است  دسته ۲عموم افراد حاضر در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را دعوت کنیم که 

یا عمومی که گروه خاصی را شامل می شود.  .می شود: دسته اول عمومی است که شامل همه می شود  همه قشر افراد 

این   . افراد کمتر مذهبی، غیرمذهبی مخاطب ما نیستنداصالً .گاهی مخاطبان ما فقط افراد مذهبی هستند،  در بحث های عمومی  مثالً 
برنامه ای که ما  .پس باید به آن توجه کنیم  کند.  فرایند دعوت ما را متفاوت می می گذارد و  تأثیردر دعوت ما   یا مثالً فرض کنید برای 

پزشکان ین،برای پزشکان طراحی کردیم، این مخاطب یا فقط اساتید دانشگاه هستند که   یک مخاطب عمومی است ولی گروه خاص فقط 

بانوانی که دانشجو هستند برای  یا مثالً یک برنامه را طراحی کردیم فقط  بوده است  برنامه برایشان مفید  این یک قشر خاصی از  .این 
عوت ما را متفاوت این ها بحث د  .یعنی باید بگردیم در فضای مجازی دنبال بانوانی یا آقایانی که دانشجو هستند .مخاطبان عمومی هست

بیاییم بگویم   ،پس ما اولین مرحله باید گروه مخاطب را انتخاب کنیم. بحث دوم این است که حاال گروه دوم را انتخاب کردیم .کند می

بهترین زمانهای برگزاری چیست؟   برای این مخاطب مورد دوم 

پزشکان هستند، یعنی چه؟  ب یعنی مثالً فرض کنید اگر مخاطب من  عد از ظهرها سرکارهستند، معموالً ظهرها یا شب ها، آخر معموالً 
 ،یا من اگر مخاطبم خانم هایی هستند که فرزند کوچک در خانه دارند شب ها آزادتر هستند. ساعت برنامه را با این مخاطب تنظیم کنیم،

برنامه می تواند ساعت ده شب باشد که آنها فرزندانشان را خوا بتواند به برنامه من برسند. مثالً بهترین زمان برای برگزاری  بانده باشند تا 

این زمان مناسبی برای برگزاری   .پدرشان بازی کنند  بچه ها بیدار هستند و دوست دارند با مادر و یا  ،اگر برنامه ساعت پنج بعدظهر باشد
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برای  ها و همه آماری که  گزارشات و سایتمراسم ما نیست. یا به طور کلی آماری که در فضای مجازی خیلی معروف هست و تقریباً همه 
 برای همین استناد نمی  .مطمئن هستم ولی خارج از کشور خیلی اطالعات دقیقی ندارماین اتفاقات را حاال حداقل در ایران  )حضور مردم  

ردم کمتر در یعنی سمت صبح م .ولی داخل کشور، ما شاهد این هستیم که بیشترین زمان حضور مردم سمت بعد ازظهر هست (کنم

به هر حال بعضی از خانم ها .فضای مجازی هستند آقایان سر کار هستند و دسترسی آنها در   و خب دالیل خاص خودش را هم دارد. 

به فضای مجازی صبح به    ،چون درگیر کارهای خانه است  ،مثالً برای خانم خانه  ،فضای مجازی محدودتر است. بیشترین زمان دسترسی 
یا زمانی که فرزندشان خوابیدهفضای مجازی کمتر  بیشتر است ،است،  این موضوع   در بحث فضای مجازی به همین خاطر  .دسترسی 

هزینه تبلیغات این   ،خیلی مرسوم و معمول است. مثالً شما می خواهید در تلگرام تبلیغ بگذارید. پست هایی که صبح بخواهید بگذارید

هزینه تبلیغ آن حدود هفتاد، هشتاد تومان است. چرا؟ چون   ،بخواهید بگذارید است رشب که این پ ،پنجاه هزار تومان هست اگر ،پست
بیشتر که مخاطب   ؟ شب برگزار می کنیم  ۱۰چرا ما کارگاه خودمان را ساعت  .در فضای مجازی هستندشب  مردم  کارگاه چون افرادی 

توانند شرکت  های مختلف دارند و نمی  آن درگیری  د قبلهستند، معموالً در شب راحت تر می توانند در کارگاه شرکت کنند و شایما 

 کنند.

برنامه ریزی کنیم و در  باید با توجه به مخاطب مان بدانیم که چطور آن را  پس موضوع زمان برگزاری یک سری فاکتورهایی دارد که 
خاطب فضای مجازی خیلی بیشتر از مثالً یکی از کلیات فضای مجازی ساعت بعد از ظهر، ساعت شب م .جریان بعضی از کلیات باشیم

 در این زمان ها بیشتر خواهد بود.   در دعوتپس موفقیت ما . ظهر و صبح است

ما در یک برنامه حضوری شاید مراسم تا سه یا چهار ساعت داشته باشیم ولی در فضای مجازی افراد کالً  .بحث سوم مدت مراسم است
نمی دهند به یک کار خاص  بیننده.  عجله هستند همیشه در .خیلی زمان زیادی را  به جهت اینکه    بیشترین زمانی که بتوانیم یک نفر 

بدهد نمیتواند ادامه  نیم تا دو ساعت مناسب است نظر می به  ،طرف چشمش خسته می شود و  بین یک ساعت و  نباید   .آید که همان 

ثابت کرد که وقتی یک مقدار زمان برنامه   موضوع راهای مختلف آنالین معموالً این   تجربه هم در برنامه  .بیشتر از دو ساعت برنامه باشد

 .ریزش جدی مخاطب را داریم ،بیشتر می کنیم را
فرصت نکردم که دسته   .الویت بندی نیست ،که من می گویم  چهارهایی ،سه ،دو  ،البته این یک ،مهمی است  موضوع پنجم که بحث خیلی

بندی کنید توانید الویت  است .بندی کنم و خودتان می  پنجم، مورد اول  به نظر من مورد  باید برنامه را  .مثالً  یعنی اول ما  این مورد 

 هدفگذاری کنیم.  
مثالً ما زمانی   می خواهیم چه اتفاقی را رقم بزنیم؟   چیست؟ منظور این است که ما بدانیم که در این برنامه  منظور از هدف گذاری برنامه

بودیم و فعالیتی به نام مراسم استقبال از عید غدیر داشتیم در آن وقت ما می دانستیم که مخاطبان   .این مراسم آنالین هم بود .گروهی 

بخواهند در عید غدیر کار کنند. هدف برنامه چه بود؟ هدف برنامه این بود که   .مند باشند  عالقهدهیم   ما کسانی هستند که احتمال می
برنامه جدا شد، یک انگیزه   .بیرون آمد، تا پایان برنامه با ما همراه است  کس اگر از آن سالن یا از آن کانال برنامه صوتی یا تصویری هر از 

بردارد. این می شود هدف برنامه ما، پس کل  بسیار باالی درونی داشته باشد برای این که در عید غدیر قدمی برای امام امیرالمؤمنین

همین  .کنم خدمتتان عرض  ،نیمه شعبان که در پیش داریم برنامه و محتوای برنامه حول این هدف می گذرد یا یک مثال دیگر درباره

 امید و پناه همه( شعاری که امسال خیلی کار شده )امام زمان
باشد به مردمی که مخاطب و هدف این مفهوم را منتقل کنیم که آقا به همه   ،برنامه ما هستند وقتی می خواهیم هدف و برنامه ما این 

بریم باشد یا نباشدمثالً فرض کنید به هزاران رمال ، فالگیر و هزار تا فضا  .جا پناه می   دستاویز  ،های مختلفی که درکشور ممکن است 

برای حل مشکل و بیا به امام زمان می شوی،   اگر واقعاً در دره .به عنوان یک پناه نگاه کن  مسئله ات ختم های مختلف برمی داری، 
بیافتی، گفتی اگ  خطرناک هستی و احتمال می خطر   که خودت و خانواده ات را  کرونا آمده و احساس می کنی  ردهی که در این دره 

زمان  ،کند  جدی تهدید می بیا بیا به امام  پناه بردن .به حضرت پناه ببر  به عنوان پناه نگاه کن،  وقتی ما در دره خطرناک  ،برای 

قطعاً وقتی می بینیم که بهمن قرار است روی ما بریزد و برف زیادی ممکن است ما را از بین   ،اگر چشممان به جان پناه بیافتد  ،هستیم

کنیم و خودمان   یک حرکتی می  .یک قدمی برمی داریم  .سعی می کنیم پیدایش کنیم  .کنیم  ببرد، قطعاً به سمت آن جان پناه حرکت می
ها  با مثال یک پناهگاه است و  امام زمان !مردم  :مان بگوییم  جشن آنالینبیاییم به مردم در   دهیم. امروز را در آن پناهگاه نجات می

برنامه باشید نتیجه   .های مختلف این موضوع در افراد القاء کنیم  و  بیایم به امام زمانمان به عنوان یک پناهگاه مراجعه کنیم و مطمئن 
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اسم جشن ما و مراسم ما در می آید. مثالً آن  ،هدف گزاری گذاری خوب باشد و در اثر همین این می تواند یک مفهوم هدف  .گیریم می
غدیر خدمتتان مثال زدم، اسمش   برای  «به سوی غیر»مراسمی که من برای  بود. اسم مراسم ما این مضمون را در خودش داشت که ما 

پس اسم گذاری برنامه و همه این موارد بر مبنای هدف است. گروه مخاطب بر مبنای هدف انتخاب    .شویم انجام کاری در غدیر آماده می

فلذا باید بحث هدف را خیلی جدی بگیریم و در انتخابش دقت کافی داشته باشیم.    .رود شود و تمام این موارد بر مبنای هدف جلو می می

بنویسی ساعت برنامه   ۲اگر ما  کنم: یعنی مثالً  م. یعنی چه؟ خدمتتان مثال عرض میبر اساس همین هدف ما باید سین برنامه مان را 
قرار هست در مراسم آنالین ما چه اتفاقی بیفتد؟ بین ساعت    ۸:۰۵تا   ۸بین ساعت  . شب ادامه دارد  ۱۰شروع و تا   ۸دقیقا از ساعت   ،داریم

و بر اساس    ۸:۱۵تا   ۸:۰۵ اطالعاتی در بحث دعوت به مخاطب بدهیم. یعنی چه؟ فرض   برنامه باید به مخاطب هم  «سین»چه اتفاقی؟ 

برنامه معلوم می که ساعت   کنید در سین  به نام و سرشناسی در این برنامه قرار است مدح امام   ۸:۴۵تا    ۸:۳۰شود  یک مداح خیلی 
بخواند. پس وقتی سین زمان به تعیین زمان، مکا  ،مان مشخص شد  را  با توجه  برنامه هم   ن و مخاطب یک جملهدر خود دعوت 

نویسیم تا بتوانیم اطالعات  ثر باشد. همه را میؤتواند خیلی م که می  مثالً با حضور مداح ارجمند و ذکر مناقب امام زمان  :نویسیم می

مخاطب ممکن در مورد سین برنامه و اتفاقاتی که قرار است در برنامه ما بیفتد، به مخاطب بدهیم. کالً موضوع تعیین زمان، مکان و   یکامل

 توانید به آنها اشاره کنید. است سوژه ها و نکات مهم دیگری هم داشته باشد که خود شما هم می
دعوت می از  مرحله دوم  اول،  لذا وارد  فصل داریم. سرفصل  سر  دو  رسانی ما  بحث اطالع  رسانی هست. در  که بحث اطالع   شویم 

توانیم برنامه    که ما چگونه می این ابزارهای اطالع رسانی است. روش های اطالع رسانی یعنیروش های اطالع رسانی و سر فصل دوم،  

برسانیم. در بحث روش های اطالع رسانی می توانیم به مردم اطالع بدهیم  خواهیم بگوییم که به چه روش هایی می خود را به اطالع افراد 
را داریم. پس اولین مرحله این که ب  با این عنوان که ما به شما اطالع  ،ه یکسری از افراد یک پالس ذهنی ایجاد کنیمکه ما این مراسم 

گیرد که بله چهارشنبه آینده   در ذهن مخاطب این شکل می  .. این اطالع رسانی قدم اول استانجام می شوددهیم که این اتفاق دارد  می

بعداً ما  . و این موضوع در ذهن مخاطب شکل میهد شدبرگزار خوا  «جان پناه»یا چهارشنبه دو هفته دیگر جشنی به نام جشن  گیرد و 

ایم و ضمناً در این جشن فالن مداح هم برنامه دارد یا در  قرار است روی این اسم، محتوا و عنوانی که به مخاطب برای مراسم مان گفته
یک بحث کارشناسی   ،در این جشن  .شن بگوییمکلیتی از این ج  شود )و مثال هایی از این دست(  این جشن زیارت آل یاسین هم قرائت می

رسانی اطالع  مرحله  پس در  ارائه شود.  است،  قرار  ارجمند  یک منبری  می  ،زیبا توسط  ما چگونه  که  این است  قدم   خواهیم  اولین 

نظر می رسد اطالع رسانی کنیم؟ یا به صورت حضوری است یا مجازی. در بحث حضوری ما بنرهای سطح شهر را داریم که به هر حال به  
بنرها از طریق بنرها و  حتی در همین شرایط کرونا نصب این  برنامه های خودمان را  بتوانیم بعضی از  باشد و  بال مانع  شهر  در سطح 

یعنی یک بسته یا کارتی  .دهیم  مان را انجام می تابلوهای شهری اطالع رسانی کنیم. گاهی اوقات به وسیله کارت یا پک دعوت، دعوت

به خانه افراد می فرستیم. گاهی اوقات پوستری را نصب می نانوایی محل  .کنیم  را  کنیم  مان پوستری نصب می  مثالً فرض کنید که در 
هی اوقات کنند. گا و در مراسم ما شرکت می  شوند  دهیم و از طریق آن وارد برنامه آنالین می که از آن طریق برنامه خودمان را اطالع می

یعنی چه؟ یعنی وقت می می رویم، می گوییم: سالم! ما چهارشنبه برنامه ای داریم و آمده ایم شما  ،گذاریم یک دعوت حضوری داریم، 

دهد که ما برای او ارزش قائل شده ایم. در مورد  دهد و این معنا را می را دعوت کنیم و برویم. این یک حس خیلی خوبی به مخاطب می

این یکی از بحث هایی   .الی پرسیده اند که ممکن است خیلی ها نداشته باشندؤزمان و مکان خوب و گوشی اینترنت دار سبحث بستر 
  است که در ادامه عرایضم به آن خواهم رسید، در بحث موانع ان شاءاهلل توضیح خواهم داد.

جازی باید چه کنیم؟ باید یک بنر آماده کنیم که طرح در سر فصل دوم روش های اطالع رسانی، روش مجازی را داریم. حال در بحث م

برنامه ریزی کنیم باید فکر کنیم و  ، گرافیکی را در ابعاد معموالً مربعی طراحی کنیم و زیرنویسی هم پایین بنر بگذاریم. برای این موارد 
بعضی از افراد  باید بعضی وقت ها سعی و خطا کنیم. حاال من یک سری از موارد را می گویم ولی واقعاً س عی و خطا هم الزم است. مثالً 

بنرهایی که در   .واضح باشد  کامالشود. بنر باید    کنند و در دعوت مشخص نیست چه چیز نوشته اند، اسم برنامه خوانده نمی را دعوت می

باشد. مثالً در زیر نویس آن گفته اند: در برنامه ما ش کامالباید    ،شود  فضای مجازی منتشر می رکت کنید، زیرش هم آدرس پیج خوانا 

( ندارند. عبارت کال تو اکشن یعنی چه؟ یعنی عبارتی که Call To Actionاینستاگرام خود را گذاشته اند. خب عبارت کال تو اکشن )
یم، بنویسیم اگر خشک و خالی اسم و آدرس پیج مان را زیر آن پست بگذار  افراد را صدا بزنیم تا کاری را انجام بدهند. مثالً به جای اینکه

برای شما بیفتد پیج زیر عضو شوید و آماده حضور در این مراسم آنالین باشید. یعنی طرف مقابل را  ،دوست دارید این اتفاق  حتماً در 
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یا ایتا و فالو کنید و این اتفاق را رقم بزنید. یک نکته جالب بگویم: بعضی از افراد وارد کانال تلگرام  تشویق کنیم که بیایید عضو شوید،
عبارت  شوند و شخص نمی سروش می بنویسیم که  joinedداند باید روی  یا پیوستن کلیک کند، اگر ما همین را زیر بنر دعوت مان 

بعد از ورود این عبارت  بزنید، خیلی خروجی joinedلطفاً  شوند، فرق می کند. یا   ما در بحث دعوت و کسانی که عضو کانال ما می  را 

( نکنیم و پرایوت  public)عمومی کنیم و از همان اول   (private)  خصوصیمان را   مثالً پیج .خیلی بهتر است  ،دیگری بزنیماگر حرکت 

لینک  یک لینک به ما می .کنیم با زدن روی  به کلیک جوین شدن نیست  خود به خود عضو می ،دهد و   یعنی وارد که .شوند و نیازی 
با زدن  پس بهتر است که کانال تلگرام  .کند یلی به ما کمک میشوند. این موضوع خ شوند، عضو می می مان را خصوصی بسازیم و افراد 

از شکلک ها، زیرنویس ها را جذاب تر لینک جوین به کانال شوند. پس این موارد در زیرنویس خیلی مهم است. یا مثالً استفاده   روی 

می کند. مثال دیگر وجود   کمک زیادینیست و شکلک ها در زیرنویس  کند. زیرنویس خشک و خالی، متن درهم نوشته شده، جذاب   می
کند و در صورتی که این فاصله ها   خیلی به کار کمک می،از هم فاصله داشته باشد   ،نویسیم فاصله ها در زیرنویس، جمله هایی که می

بخواهیم از منظر دیگری خدمتتان بگویم، گاهی اوقات متن  کار سخت می ،نباشد های خیلی طوالنی در فضای مجازی اصالً  شود. اگر 

 توانید داشته باشید.   شود. مثال شما در تلگرام، اینستاگرام بیشتر از سه، چهار پاراگراف نمی  خوانده نمی

به جشن است و این جذابیت در فضای مجازی   ۱۰مثال یک مقاله   نوشته می شود که هدف از ارسال این مقاله دعوت افراد  صفحه ای 
 شود و مخاطب را از دست داده ایم.  ندارد و لذا خوانده نمی

 بحث طراحی بنر است که حتی می توان سلسله بنر داشت.

پازل جشن و یا مراسم به نمایش بگذارد  بنر اول یک تکه از  به نمایش بگذارد. بنر دوم تکه دیگری از پازل مراسم ما را     .ما را 
ان خالقانه این کار را انجام داد و مجال صحبت در این زمان نیست، اما گاهی اوقات از طریق  تو و بنر سوم که پروسه دعوت است و می

نیمه شعبان یک ویس ضبط کنیم  .توان دعوت کرد یک فایل صوتی می چون بازدید ویس قطعاً   .مثال فرض کنیم در بحث دعوت مراسم 

 .س آمده و ضریب نفوذ باالتر استمی گوید برای من وی  شخصاست. چون    mp3بیشتر از فایل های فشرده 

و قصد داریم شما را به جشن دعوت کنیم و زیر همین ویس مکان و زمان درج شود و لطفا  ؟ سالم حال شما خوب است  :در ویس بگوییم
باشی  م.  در این کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید و جمله ما لحظه شماری می کنیم برای حضور شما در جشن را داشته 

استتأثیردر مخاطب   .این حس من در مکالمه خیلی قوی تر از حس من در متن است چون  .و مخاطب بیشتری جذب می شود گذارتر 

بُ می کنم عد جدیدی بنام صوتاز  باشد و .استفاده  یا یکی از مراحل هم   یکی از  .توضیح خواهیم داد  پس می تواند ضمیمه دعوت و 
 اشد.  بهانه های دعوت ما می تواند ب

باشد  ۱بحث دیگر کلیپ تصویری کوتاه است که  بخاطر حجم باالی دانلود  ۱۰چون کلیپ    .نه کلیپ ده دقیقه ای  ،دقیقه ای  دقیقه ای 

کار  تأثیردر دیده شدن و مگ باشد و حجم و مدت زمان   ۶  یا  ۵باید کمتر از  دقیقه و حجم دانلود  ۲  یا  ۱  پس باید کلیپ  .شود دیده نمی
در ذهن مخاطب با ارسال کلیپ ایجاد کنیم و ذهن مخاطب  ،  کنیم که در آن کلیپ ارسال می یا  خیلی مهم است و اگر بتوانیم گرهبیشتر  

 برای حضور در مراسم قطعاً موفق تر عمل کرده ایم. ؛درگیر شود

ها که محل سکونت ما نبود و لذا همسایه ها ناآشنا    مثالی را عرض کنم: مراسمی بود در یکی از خیابان .و دیگر تکنیک بحث مسابقه است

بگیریم. ما مسابقه ای طراحی کردیم و س بزرگواری از ما خواسته که در منزل ایشان جشن  پاسخؤبودند و فقط  نامه را در خانه   االت و 
   .جواب را ارسال کنید  تا سکه ربع بهار آزادی هم جایزه مسابقه است و بصورت پیامکی  ۳دادیم و می گفتیم  همسایه ها می

اینست که قبل از حضور مخاطب در مورد حضور یا عدم حضور او اطالعات  ،کنم یکی از چیزهایی که در جدول نیامده و اضافه اش می

پیامک    .داشته باشیم با طرح مسابقه و پیامک هر تعداد  به  هدف ما چه بود؟ نمی دانستیم چه تعداد شام باید تدارک ببینیم؟ لذا گفتیم 
را دعوت ،عدد بیشتر غذا تهیه می کنیم و بعد اگر پیامک کمتر ارسال شد ۵۰ما تعداد مثالً   ،دستمان رسید بیشتری از افراد   ما تعداد 

بیشتر دعوت بگیریم و قبل از اینکه بخواهیم با شوک   پس هنوز می .نفر است  ۲۰۰چون وقت داریم و مثالً ظرفیت .  می گیریم توانیم 

این مسابقه شوک را به ما می دهد و می گوید دعوتت ضعیف بوده و مثالً آنقدر نفر بیشتر ثبت نام نکرده اند و تو باید بیشتر    ،روبرو شویم

 .پس مسابقه و جایزه خودش بهانه ایست برای حضور افراد  .رسانی کار کنی  بر روی روش های اطالع
بایستی بوسیله یک سری   ،یم روش های پست و ویس و بنر را انجام دهیمیعنی وقتی می خواه .موضوع دوم ابزارهای اطالع رسانی است

تماس دستی و تماس اتومات در اینترنت    می باشد،دسته    ۲  یکی تماس تلفنی است که  .ابزار به گوش مخاطب برسانیم که مختلف هستند
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شما .  صوتی و یا پیام صوتی را توضیح داده اند  یک سری سایت ها هست که تماس اتومات یا تماس با گروه شماره ها یا پیغام  .سرچ کنید
شود  مثل همین تماس هایی که از مخابرات گرفته می  .هفته دیگر جشن داریم ۲ ؟ مثالً: سالم حال شما خوبه.  یک صدا ضبط می کنید

کرده اند و برای مخاطبین  با این مضمون که مهلت بدهی شما تمام است و خط شما تا فالن روز قطع می شود و... که صدا را از قبل ضبط  

   تواند اتومات باشد. پس تماس تلفنی می .ارسال می شود

   و زنگ می زنیم و اطالع رسانی می کنیم.تقسیم می کنیم بین خودمان هستیم و  نفر  ۱۰ و یا دستی به این نحو که ما
 روش موبایل و روش سامانه پیامک.   :شود روش انجام می  ۲و به   هست  پیامکمرحله بعدی  

   .اول اینکه دیده نشدن در فضای مجازی  :را خدمتتان بگویم ۲الزم است تذکر 

یا پیج اینستاگرام می گذارید باشد  ۱۰۰۰پست شما حتی اگر  ،آقای محترم و خانم محترمی که پستی را در تلگرام  یعنی   ،ویو خورده 
برای .  نفر بیشتر ندیده باشند  ۳۰۰ت  در واقع ممکن اس ،نفر دیده باشند  ۱۰۰۰ یعنی در فضای مجازی خیلی رایج است و ممکن است 

 .هم اتفاق افتاده باشد و بنده یک جمله کلیدی دارم که باید نوشته شود شما

باید خودمان را جای مخاطب بگذاریم و فعالیت را تحلیل کنیم  .ما در دعوت در همه مراحل 

مخاطب بگذاریم منظور از خودمان یعنی شخص خودم نیست اطرافیان و حس های آنها را به اشتراک  یعنی چه؟ یعنی خودمان را جای
پنج نفر شدیم ای می این سلیقه  .بگذاریم مثالً من وسواس دارم و از ارتباط تلفنی حالم بد می شود سه نفر حس خوب  ،شود ولی اگر 

سه نفر حس خوب دارند  ،نفر  ۵از بین   .شویم خوشحال می  ،د و دعوت کنددارند و می گویند در این شرایط فعلی اگر کسی تماس بگیر

باید خودمان را جای  .پس این نکته کلیدی را آویزه گوش خود کنیم.  و این روشی است که جذب می کند در دعوت در همه مراحل 
که حس شما   رای پنج نفر بفرستیم و بگوییماین را حداقل ب ،اگر برای دعوت پست ساختیم  .ها را تحلیل کنیم  مخاطب بگذاریم و فعالیت

موضوع برنامه را می فهمید؟ طرح آن برای شما گویا و جذاب است؟ آیا فهمیدید   ؟ از این پست چیست؟ از این پست چه چیزی می فهمید

ب کرد که در اینستاگرام آیا پیام زیر عکس نوشته شده تو را مجا شود؟ زمان و مکان آن برای شما خواناست؟  که این برنامه کی انجام می

 تحلیل کنیم.   فعالیت را جمله کلیدی است که باید در همه مراحل خودمان را جای مخاطب بگذاریم و ،عضو شدی؟ پس این جمله
بگوییم خودمان را جای مخاطب بگذاریم  ۱در مورد تذکر    .شودچون کارگاه در تلگرام انجام می ،  مثالً تلگرام را مثال می زنم  .می خواهیم 

ایتا، اینستاگرام را چک می بینیم  ،کنید  شبها که تلگرام، سروش،   ؟ یدنخوا  کنید و می  دقت می روی چند عکس ،عکس هایی که می 

 پست  .تا پیام ناخوانده دارید و فقط پست های آخر را می خوانید  ۲۰بعضی کانال ها  .شما در کانال های زیادی عضو هستید .خیلی کم
شب یک بنر در کانال فرستاده   ۱۰بزرگواری که ساعت   .ستاخیلی نکته مهمی    .خورد ولی شما آن را نخوانده اید می  بازدیدهای دیگر 

وگرنه همان را دوباره تکرار   ،اگر توانستید تغییر دهید  .صبح فردا هم باید باشد که ده یا یازده صبح فردا دوباره تکرار کند  ۱۰به فکر   ،است

به شما  ،خواهید پست بگذارید یا تبلیغ در کانال داشته باشید ها ندیده اند. بزرگواری که می چون دیده نشده و خیلی  .کنید توصیه من 
بگیرید در ایتا و تلگرام به این معناست  پست آخر شبها .بازدید کم است .تبلیغ در پست وسط کم است  .این است که فقط پست آخر را 

 .اجازه ندارد بعد از پست شما در کانال پست دیگر بگذارد و پست آخر شما هستید  و مدیر کانال  ۱۰ساعت  .که شما پست آخر هستید

یکی مانده به پست آخر یک و ،  کانال خبر فوری پست آخر دو میلیون تومانبرای مثال  لذا شما در پست گذاری پست های آخر ببینید  

پیام ها در فضای  .ها به تجربه به این رسیده اندنقدر اختالف دارد و اینآ  !نیم میلیون و دو تا مانده به آخر یک میلیون خیلی وقت ها 
تذکر اول، پست ها در فضای مجازی دیده    .مالک کار ما نیستبازدید    .خورده  بازدیدمجازی دیده نمی شود و فکر می کنیم و می گوییم 

دیده اند  .نمی شوند بیشتری  شویم جمعیت  که مطمئن  کنیم  آنقدر تکرار  کنیم و  باید تکرار  هزار   .لذا   نفر ۲۰۰  ،خورده بازدیداگر 

 .نفر دیده باشند  ۴۰۰یعنی    داشته باشد.  بازدید  ۲۰۰۰پس باید کاری کنیم که   .دیده اند
.  می گوییم با موبایل یا سامانه بزنیم   پیامک ارسال کنیم،  مثالً می خواهیم  ،)ضریب نفوذ( در کارهایی که ما انتخاب می کنیم  تذکر دو

با موبایل سخت است اکسل   بنام  هستاندروید روشی    موبایل هایدر   .خب  به دستیار برگزارکننده   ،دارید تمایلاگر  .    smsنرم افزار 

برایتان ارسال   تاکارگاه در خصوصی پیام بدهید   ،نرم افزار را که روی گوشی نصب کردید  .کنداطالعات این نرم افزار و نحوه کار آن را 

اکسل می شماره  دعوت هستید  .دهید  یک سری  امشب  در جشن  شما  احمدی  آقای  نویسید سالم  یک می  شماره  دو  .در  پیام   در 
پیام ها   تفاوت داشته باشد. هر پیام می تواند اختصاصی برای نفرات  .شما در جشن امشب دعوت هستید ،آقای حسینی می نویسید سالم

با اکسل ارسال کنید یعنی روزانه   ،اگر تعداد پیام زیاد باشد گاهی اوقات .سخت است یارسال می شود و کم تک تک  پبامک  .را می توان 
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 مهندسی دعوت جشن های اینترنتی

باشد ۵۰بیشتر از   پیامک شما را بالک می  ،پیام  اول شماره  یا همراه  با سامانه کن  ایرانسل  باشید اما  باید یکسری مراعات داشته   د و 
نفر پیام    ۱۰می توانید برای  پیام  ،سامانه به پیش شماره هایی که صفرشان بسته است  .دو مدل است  هسامانارسال پیامک با   دهید.هزار 

بسته اس برای آنها رفته ک  ر سامانه پیاملذا خیلی وقت ها د .ت پیام نمی فرستند،می فرستد و گاهی به پیش شماره هایی که صفرش 

یعنی  .  توجه می کنید تا از طریق سامانهبیشتر  شما   باشد،از طریق یک شماره موبایل که    پیامکدر بحث   .ولی عمالً برای آنها نرفته است

نفوذ خیلی ضریب  ،وقتی شما تماس تلفنی اتومات می گیرید .ضریب نفوذ آن روی شما بیشتر است ولی ضریب نفوذ سامانه کم است
به خودتان واقعاً زنگ می زنید  .بیشتر است نفر به نفر  پیام می دهیم  ،وقتی که تماس تلفنی  به فردی   ،وقتی شما در خصوصی تلگرام 

این بنر را فرستاده و درباره اینها باید خیلی مفصل  و شما برای شخص آن آدم  با پیام کانال و گروه خیلی متفاوت است  ضریب نفوذ 

 صحبت کرد. 
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