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 بِسمِ اهللِ الرّحمنِ الرّحیم 
 وَ بِهِ نَستَعین

   .در رابطه با بحث فرآیند دعوت؛ صحبت می کردیم و گفتیم که دعوت مراحل مختلفی دارد

 . برنامه ماست گذاری  هدفاست و در واقع  مکان و مخاطب، تعیین زمانمرحله اول 

 .است بازخوردگیریکه  ۶است و همینطور مراحل می رود تا مرحله  اطالع رسانیمرحله دوم  

در مرحله اطالع رسانی، روش های اطالع رسانی داشتیم که   .در مرحله اطالع رسانی بودیم و توضیحات آن را خدمتتان عرض می کردیم 

گاهی اوقات    . قیق ابزارها خیلی مهم هستنددسته حضوری و مجازی آن را تقسیم کردیم و گفتیم ابزارهای اطالع رسانی و شناخت د   ۲به  

 . فکر می کنیم که مثالً فرض کنید فضای اینستاگرام را می شناسیم اما نمی شناسیم

گاهی فکر می کنیم دیگر تمام نکات    .اما نمی دانیم  ... گاهی فکر می کنیم که پیامک را دیگر بلد هستیم و می دانیم چی به چیست و  

در    . انیم اما در واقع نمی دانیم و در این بحث ان شاءاهلل می خواهیم در مورد همین نکات با هم صحبت کنیممربوط به تلگرام را می د

در رابطه با بحث پیامک گفتیم    .گفتیم که هم می تواند دستی باشد و هم می تواند بصورت خودکار اتفاق بیفتد  .مورد تماس تلفنی گفتیم

شود و هم می تواند از طریق موبایل ارسال شود و گفتیم ترجیح این است که از طریق موبایل که هم می تواند از طریق سامانه محقق  

 .چرا که ضریب نفوذ موبایل خیلی باالتر است . این اتفاق بیفتد

ه  تذکر در این بحث دادیم: یکی دیده نشدن در فضای مجازی که خیلی وقت ها پست های ما دیده نمی شود و باید تکرار شود تا دید   ۲

گذاری آن ابزاری که ما انتخاب تأثیرچون افراد در زمان های مختلفی آنالین می شوند و دوم بحث ضریب نفوذ است؛ یعنی میزان    .شود

 .قطعاً تماس تلفنی که ما دستی می گیریم، از پیامی که در تلگرام می دهیم، ممکن است ضریب نفوذ باالتری داشته باشد  .می کنیم

چون فرض کنید در پیام خصوصی تلگرام ما می توانیم یک ویدئویی بفرستیم که در   .البته در بعضی موارد ممکن است پایین تر باشد

در برخی موارد، مثال  لذا ممکن است مدام این موارد جای خود را با هم عوض کنند و    . منعکس کنیمتماس تلفنی نمی توانیم ویدئو را  

 .ضریب نفوذ تماس تلفنی باالتر باشد، در بعضی موارد پیام تلگرام

دارد، تماس یک ضریب نفوذی  پیامک    ،به عبارت دیگر مثال فرض کنید که اگر کار ما یادآوری باشد و بخواهیم مجلس را یادآوری کنیم 

باالتر باشد و قطعا  پیامک ضریب نفوذ  ،شاید در برخی موارد چون تلگرام فیلتر است .یک ضریب نفوذ و پیام تلگرام یک ضریب نفوذ دارد

قرار   تأثیرچون مخاطب بیشتر تحت    .تازه ضریب نفوذ آن از همه موارد باالتر است  ،بگیریم و یادآوری کنیم  اشخاصتماس تلفنی که با  

ضریب نفوذ   ،دوباره بر می گردیم برای اینکه مفهوم ضریب نفوذ را بفهمیم و اینکه چقدر کارهایی که می خواهیم انتخاب کنیم  .گیردمی  

  . همین جمله کلیدی که ما در دعوت در همه مراحل باید خود را جای مخاطب بگذاریم و فعالیت را تحلیل کنیم  اب  یا باالست؛ آنها پایین

 . جا انجام می دهم  را به عنوان نمونه همینمثالً همین کار 

بزرگواری من را دعوت کرده و برای اطالع رسانی این موضوع به من   .هستروز قبل از نیمه شعبان  فرض می کنیم یک جشن اینترنتی  

سالم  گ بزند و بگوید:  ضریب نفوذ کدامیک باالتر است؟ قطعاً برای من اینکه یک نفر به من زن  .می فرستد  پیامکزنگ می زند و برای من  
گذارتر است تا اینکه یک  تأثیرخیلی    .من می خواهم برای شب نیمه شعبان شما را به جشن دعوت کنم  .خسته نباشی  فالنی خوبی؟ 

 ، اما وقتی به من زنگ می زند  .توقعی از من نداردو  هم فرستاده    رنفر دیگ   ۱۰۰پس برای    ،را برای من فرستاده  پیامک  .بیاید امک  پی

خودمان مطلب   پیشپس باید    .این می شود تفاوت ضریب نفوذ  .احساس می کنم که زیر دِین طرف هستم و باید حتماً حضور پیدا کنم

  .ببینیم واقعاً کدام باالتر است ،را چک کنیم

ضریب نفوذ آن در ایران االن    بخصوصخیلی باالیی دارد و    اینستاگرام قدرت  . اینستاگرامابزاری است به نام    ، موضوع بعدی و ابزار بعدی

بحث پست و استوری   ۲ما در اینستاگرام    .ستهم برای مخاطبین ابه جهت اینکه فیلتر هم نیست و بستر بسیار جذابی    .خیلی باالست

و قطعاً پست بازدیدهای خود و    ،دو   را داریم که می توانیم تبلیغ و دعوتنامه ای را بصورت پست بفرستیم و یا استوری کنیم و یا هر
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داریم که یکی را فراموش   هم  بحث دیگر  ۲  ،کنار بحث پست و استوری  .گذار استتأثیر  بسیاراستوری ها هم بازدید خودش را دارد و  

 . کردم بنویسم

را تبلیغ و اطالع رسانی ما را پست ما    تا را داریم که می توانیم در پیج های مختلف هزینه کنیم و به پیج ها پول بدهیم    تبلیغاتبحث  

هزینه تبلیغات آنها را پرداخت می کنیم و یک  ، می رویم در پیج های مذهبی  . مثالً مخاطب جشن ما مخاطب مذهبی است . انجام دهند

   .داشته باشد  تأثیردر جذب مخاطب می تواند بسیار  کهپست و یا استوری تبلیغی برای ما می روند  

در الیو بیایند و    ،یعنی یک سری افراد که در پیج هستند  . یک گزینه باشدبرای ما  در عین حال ممکن است بحث الیو اینستاگرام هم  

می بینم دوستم آقای    برای مثال  .گل نرگس دعوت کنیم مثال  الیو مشترک با افراد مختلف بگذاریم و آنها را به جشن    .آنها را دعوت کنیم

من جشن خود   ،از او درخواست می کنم یک الیو مشترک با هم بگذاریم و در الیو ایشان  .دارد  یا دنبال کننده  نفر فالوور  ۵۰۰۰احمدی  

یند  می آالیو    بهمخاطبین ایشان    .را پرزنت و معرفی و اطالع رسانی می کنم و افراد را دعوت می کنم که در جشن ما حضور پیدا کنند 

   .و پیام های ما را می شنوند و در واقع دعوت به جشن می شوند

واقعا در نظر    .باید کمی تخصصی تر از مشاورین حوزه اینستاگرام بهره ببریم   ،درباره اینستاگرام و نکاتی که در مورد اینستاگرام هست

پس باید روی    .بیس تصویری است  ،س متنی نیستبی  ،چون بیس اینستاگرام  .داشته باشیم طراحی ها در اینستاگرام خیلی مهم است

بتوانیم تصویرهای خوبی را طراحی کنیم  تصاویر در روزهای   ی استوری های مختلفمی توانیم  همینطور    .برنامه ریزی داشته باشیم و 

 . مختلف بگذاریم و افراد را به جشن خود دعوت کنیم و جشن را اطالع رسانی کنیم

شبکه هایی که   .هست و یا شبکه های اجتماعی مشابه  تلگرام، واتس اپ، سروش و ایتا  ، ع رسانیسرفصل بعدی در ابزارهای اطال

دارند را  ویژگی های خاص خودشان  و عمالً  رسان  پیام  نقش  تمام   .اصطالحاً  ولی  بگویم  تلگرام  بر محور  را  توضیحات  سعی می کنم 

  .خیلی تعصب خاصی روی تلگرام ندارم  .پ و سروش و ایتا هم صادق هستاکثر آنها در واتس ا  ،چیزهایی که من در مورد تلگرام می گویم

 .چون خودم تجربه آن را بیشتر از قبل داشتم  ، مثال ها را از روی تلگرام می زنم

   . ما در تلگرام چندین فضای اطالع رسانی داریم

 است، خصوصیبحث ارتباط در 

 هستند،   گروه های تلگرامیبحث 

 هستند،   تلگرامی کانال های بحث 

  .هستندربات های تلگرامی  و بحث 

  ،برای مهمانان خود بفرستید  (P.V)   خصوصی مثالً اگر پیامی را در    . کاربردهای مختلفی در حوزه اطالع رسانی دارد  ،هر کدام از این موارد

 ن ما به این ابزار در مراحل بعدی مثل مرحله چو)  ،برای اینکه بتوانیم در خصوصی برای افراد پیام بفرستید  . می تواند خیلی ارزشمند باشد

  .الزم است که افراد شماره ما را در گوشی خود ذخیره کنند  .مجبور هستم کمی توضیحات مفصل تر بدهم   ( هم نیاز داریم  ...  انگیزه و

لطفا   ، ا در جشن قرار بگیرید یعنی ما در مرحله اطالع رسانی می توانیم از افراد بخواهیم که اگر دوست دارید در جریان مراحل دعوت م

وقتی افراد عبارت ذخیره شد را برای   .عبارت ذخیره شد را برای ما بفرستید  بعد از ذخیره شماره،   .شماره ما را در تلگرام خود ذخیره کنید

، ۱۰شما    ،این باشد  اگر غیر از  .بدون اینکه ریپورت شوید  ؛یعنی شما می توانید بدون دغدغه در خصوصی پیام بفرستید  ،شما می فرستند

ارسال کنید، تلگرام شما را ریپورت می کند و چند روزی بسته   ،به فرد ناشناسی که شماره شما را ذخیره ندارددر تلگرام  پیام در روز    ۱۲

محدودیت    مدت این  ،اگر دوباره تکرار کنید  .هستید و نمی توانید دیگر به ناشناس ها پیام بدهید و مجدد بعد از چند روز باز می کند

   .دارد ی امکانات چنینپس اولین بستر ما در خصوصی است و خصوصی  .بیشتر می شود

فرض کنید اسم    .بنویسیدکلمه ای    ،افراد  بخش مخاطبینبرای این که بتوانید خیلی سریعتر در خصوصی پیام بفرستید، کافی است در  

 آن وقت پستی را در کانال می   . جان پناه_جان پناه یا مثال سرکارخانم فالنی_می نویسم: آقای علی احمدی  .است  «جان پناه»جشن ما  

  ، پناه دارند  همه کسانی که جان .کنم  سرچ می قسمت مخاطبین تلگرام عبارت جان پناه را در  آنروی  .یک فلش داردآنها   کنار  . گذاریم

شان را انتخاب   یکی  .کنم   مجدد جان پناه را سرچ می کنم و یکی یکی این ها را انتخاب می  .کنم  می آیند و یکی از آنها را انتخاب می
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کند و ارسال   تا صد نفر قبول می  ، پنجاه نفر  ،سی نفر  ،بیست نفر  .کنم  یکی دیگر را انتخاب می .کنم  کنم دوباره جان پناه را سرچ می  می

سرعت ارسال پیام اینطوری خیلی   .رود و بعد باید صد نفر بعدی را بفرستم  یک دفعه پیامم برای صد نفر در خصوصی می  ،را که بزنم

 . باالتر است تا اینکه بخواهم در خصوصی یکی یکی بفرستم

که شما گروهی را تشکیل دهید و به اعضای خودتان اجازه دهید    داردتلگرام این امکان را    .هستند  های تلگرامی  گروه  ،اما موضوع بعدی

 برای مثال حتی ممکن است    . ای از افراد استفاده کنید  شود که شما از زنجیره  باعث می   امر   این   .مبر و عضو اضافه کنند که در این گروه م

نفر را در گروه اضافه  ۱۰مگر اینکه   ،توانید در این گروه پیام دهید  های خودتان فعال کنید و بگویید که شما نمی  هایی را در گروه ربات

  ممکن است بگویید که یک قرعه کشی در جشن ؛کنند تا بتواند پیام دهد یا اصال نه  نفر اضافه می   ۱۰ ،نفر  ۱۰  ،اینطوری هر فردی  .کنید

توانید در این گروه پیام  توانید دریافت کنید که در این گروه بنویسید کد قرعه کشی و زمانی می  شما کد قرعه کشی را زمانی می  .داریم

روند   اید و این صد نفر می  گروه را با صد نفر تشکیل داده  شروع کارشما در    برای مثال  .کرده باشیدبنویسید که حداقل ده نفر را اضافه  

کشی شرکت کنند و کد قرعه کشی    هر کدام از آن هزار نفر برای اینکه در قرعه  .شود هزار نفر  می   ، کنند  هر کدام ده نفر را جمع می 

   .، کمک می کندبه اینکه جامعه افراد مخاطب ما یک دفعه رشد کند امراین  . باز ده نفر را می آورند  ،بگیرند

مثال یک مشکل این است که ممکن است برای بانوان محترم کمی سخت   .های خاص خودش را دارد ولی مشکالتی هم دارد  گروه قابلیت 

اما    . و ممکن است خیلی جالب نباشد  شود  ها دیده می   ها و آقایان هست و پروفایل   به جهت اینکه یک اختالط جدی بین خانم   . باشد

توانند   می  . توانند آنجا ختم بردارند می  . کنند  اضافه تواند هم دیگر را    افراد می   . برای بحث جشن نیمه شعبان نکات خاص خودش را دارد

 . ای انجام داد شود کارهای ویژه پس در بحث گروه می  .یک کار تعاملی مشترک با هم دیگر انجام دهند و الی آخر

  یک فضای رسانه  ، های ایتا یا سروش  کانال یا    های تلگرامی   کانال در بستر    . تان عرض خواهم کرد  بستر بعدی کانال است که خدمت 

  تا  بقیه لینک بدهیم باید به    .کنیم  اضافهتوانیم    تا دویست نفر اول را خودمان می  .های مختلف بزنیم   توانیم اطالعیه  ای داریم که می 

یک لینک خصوصی داریم که   .کانال ما پیدا شود  ، لینک عمومی داریم که در سرچ خود تلگرام  :لینک هم دو مدل دارد  . خودشان بیایند

لینک خصوصی    . تواند عضو شود  می  ،کسی که لینک را داشته باشد فقط    . توانند در کانال ما عضو شوند  فقط یک سری افراد خاصی می 

شوند   شوند و عمال عضو کانال می   با لینک خصوصی وارد می   .را انتخاب کنند  پیوستنزم نیست افراد گزینه  مزیتی هم دارد که دیگر ال

   .می افتد و اطالع رسانی هم از طریق کانال اتفاق 

های    دانید کانال  همانطور که می  .های تلگرامی   مخصوصا تبلیغات کانال  .هست  تبلیغات تلگرامبحث    ،هایی که داریم  یکی دیگر از بحث

مخاطبی که در سراسر   ،مخاطب جدید  .های پیدا کردن مخاطب هست  گیرند و این هم یکی از راه  کنند و هزینه می  تلگرام تبلیغ می

های   یک سری کانال  و  گردید  می  .گیرید یک سری مخاطب از جنوب کشور داشته باشید  مثال شما یک دفعه تصمیم می  .ایران هست

یک سری مخاطبین از آن شهرها  .کنید  را تبلیغ می خود ها پست کنید و در آن کانال  ره و ذلک پیدا میمربوط به شهرهای آبادان و غی

مان خود تبلیغات تلگرامی    پس دقیقا یکی از مسیرهای دعوت  .گیرند  شوند و یا در جریان دعوت شما قرار می  درکانال شما عضو می 

خواهید    هایی که می  کانال) گذاری خودتان    هایتان را درست بر اساس هدف  کانال ثر است و مهم هم این است که شما  ؤم  بسیارهست که  

   .پست وسط خیلی کارایی ندارد  .تان پست آخر باشد   انتخاب کنید و حتما پست تبلیغی (در آن تبلیغ کنید

 کهاز پست شما پستی نگذارند  شب تا صبح و آنها بعد    ؛ پست آخر شب تا صبح و از ادمین کانال بخواهید که حتما باید پست آخر باشد

داشته   )غیر واقعی(  فیک  اعضای  که  دهیدکانالی تبلیغ    ممکن است شما بهبرای مثال    .برد  این به شدت بازدید پست شما را باال می

های ست  کانال را حتما چک کنید که پ   بازدید تعداد    .کند   ها اضافه می   غیرواقعی را به کانال   اعضای چون نرم افزاری هست که    ، باشند

مالک خوبی برای شما باشد برای اینکه پست چقدر برای شما خروجی می تواند    کار  این  .داردبازدید    چه تعدادکانال به صورت عمومی  

 .دارد

باید بتوانید    ، کنید  هزینه می برای تبلیغات  این است که شما گر صدهزار تومان    ،رسیدمبه آن  تقریبا با فرمولی که من با تجربه کم خودم  

اگر شما توانستید صدهزار تومان    .تومان باید هزینه تبلیغات انجام شود   ۱۰۰۰  ، یعنی به ازای هر نفر  . جذب کنیدبه کانال خود  صد نفر را  

ای    العاده   عالی و فوقبسیار  تک تومانی در آمده و این موفقیت    ۵۰۰یعنی هر نفر    ،هزینه تبلیغات کنید و دویست نفر عضو کانال شدند 
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تر هستید    عقب  ، احتماال شما از این معیاری که من گفتم  ، اند  نفر پنجاه نفر آمده   ،اید   هزینه کرده اگر صد هزار تومان  اما فرض کنید    .است

  .است تان تبلیغ موفقی نبوده و احتماال تبلیغ

هایش    گذار است و هزینهتأثیربه شدت  ها همین موضوع تلگرام و تبلیغات تلگرامی هست که    یکی از نکته  ،پس در بحث اطالع رسانی

گاهی اوقات با چهل پنجاه هزار تومان تبلیغ پست آخرش را به فروش   ،مثال یک کانال ده هزار نفری  . های نسبتا پایینی است  هم هزینه

  . خورد یا نه  می   به مخاطب شما  آن  قشنگ بررسی کنید و محتوای کانال را ببینید که مخاطب  . توانید تبلیغ کنید  گذارد و شما می   می 

گذارد، قطعا مخاطب هدف یک جشن مذهبی   دهد و موسیقی و سریال در کانالش می   کانالی که کار فیلم و سریال انجام می  بعنوان مثال

ممکن است سه هزار نفری که شب   .عموم مردم در آن هستند  ،اما کانالی که موضوعش اخبار است  . اصال نباید سمت آن برویم  .نیست

دویست نفرشان روی آن لینک عضویت شما کلیک کنند و عضو    ،مذهبی باشند و از این هزار نفر از آنان  بینند، هزار نفر  پست شما را می 

  های مذهبی  لهای خبری تبلیغ رفت و قطعا باز در کانا مثل کانال  ،شود روی کانالی که نسبتا عمومی تر است  پس می .کانال شما شوند

   .ها انتخاب شود کانال  اینگونههای مذهبی بیشتر خواهد بود و بهتر است که  موفقیت جشن ،تر

برای خودتان   اکسلیک    ،واقعا به صورت جدی در بحث تبلیغات تلگرام کار کنیدخواستید  اگر    ؛شما دارم  براییک پیشنهاد هم من  

و تعداد    خود  در آن تعداد بازدید پست  ، امروز ما تبلیغ زدیم  ۱مثال کانال    .ویسیدهای مختلف را بن  تنظیم کنید و در آن اکسل کانال

باز تعداد افرادی که آمدند و غیره   .تبلیغ کنید   ۲کانال  شب بعد در    .در آن اکسل وارد کنید شما شدند را    کانال  وارد  آن  افرادی که فردای

 .همان کانال تبلیغ کنید  ، دوباره دریک کانال خیلی خوب بودهبازدهی  که    بعدها ممکن است به این نتیجه برسید  .و ذلک را وارد کنید

این کانال ده هزار نفر   است که  درست  . ایم  در فضای مجازی را گفته  نچرا؟ چون قبال با هم دیگر موضوع دیده نشد  . هیچ اشکالی ندارد

های    افراد در زمان  . بینند  می  بعدو دو هزار نفر دیگر دو شب    . مان را گذاشتیم ولی قبال دو هزار نفر دیدند  ممبر دارد و قبال ما پست

یک  شود این طور برداشت کرد که در    پس می  .ها در فضای مجازی متفاوت است  های دیده شدن پست  شوند و زمان  مختلف آنالین می

 . کانال حتی چند بار هم تبلیغ انجام دهیم

باید بگویم که   ، در رابطه با ربات های تلگرام  .که قابل توجه هستند  ربات های تلگرامهم هست به نام    یدر بحث تلگرام موضوع دیگر

را درست می کنند   یفراد رباتبعضی از ا .انجام دهید  دیگری شما می توانید از طریق ربات های تلگرام یک مسابقه برگزار کنید یا حرکت

بایستی در کانال فالن   ،گویند که اگر می خواهید بصورت رایگان از ربات استفاده کنید  کند و بعد به افراد می  که سرویسی را ارائه می

رسانی    اطالعاجباری و طرف را اجبارا در کانالی عضو می کنند و از این طریق    اضافه کردنگویند    عضو شوید و اینطوری اصطالحا می

شود    یید یا رد کنم ولی می خواهم بگویم که خود ربات تلگرام هم یک ابزار است و میأ خواهم ت  من نمی  البته  . دهند  خود را انجام می

 .بعنوان یک ابزار دعوت به آن فکر کرد

 فالن یک کد قرعه کشی و مثال    ،نال کندنفر را وارد کا  ۱۰شود با عنوان اینکه هر کسی    االن در کانالی مسابقه ای برگزار می  برای مثال

ن لینک اختصاصی آو    دده  یک لینک اختصاصی میربات  شود و    جایزه می دهیم و طرف وارد ربات میبه ایشان  مقدار مبلغ نقدی هم  

ربات اعضای کانال به اعضای    ، شخص و افرادی که با لینک این شخص وارد کانال شده اند  فرستد و خود  ها و کانال ها می   را در گروه 

نفر    ۴۰دهد و اگر به    ربات به من یک کد قرعه کشی می   ، نفر برسند  ۲۰اگر به    ، دارد و افرادی که واقعا عضو شده انددسترسی  کانال  

و مجبور   کند  خب این افراد را ترغیب می  ...  نفر برسند، کد قرعه کشی سوم  ۶۰دهد و اگر به    کد قرعه کشی دوم را به من می  ،برسند

 .شود از طریق ربات مخاطب جذب کرد رسانی را به گوش بقیه هم برساند و اینطوری می می شود اطالع

کانال ما هم    .کانال و گروه هست  فضای خصوصی،  .بحث تلگرام را داریم و تبلیغات خیلی مهم است  ،رسانی هایمان   پس در بحث اطالع

 . ست که کانال نباید بدون پست باشدا گرام اینپست داشته باشد و عرف تل  ۳یا  ۲بایستی روزی 

این که در کانال اعضای وارد شده و خارج    . بهره ببرید  اواز    ،خواهید دعوت کنید  ها امکانی وجود دارد که کسی که می   در کانال ها و گروه

نفر وارد شده    ۳گوید مثال امروز این    که در کانال به شما می  (recent action)  ریسنت اکشن  با عنوان  ،دهد  شده را به شما نشان می 

عدد سیم کارت گرفته اید و از طریق سیم کارت های مختلف و هر سیم    ۱۰امروز  فرضا    ،اند و شما از طریق سیم کارت های مختلف

کلی در   فرستید و یک توضیح  شوند یک پیام خوشامد گویی می   تواند بدهد به تمام کسانیکه وارد می  پیام می   ۱۰و    ۸یا    ۷کارت هم  

دهید و   پیام می  ، که از کانال شما خارج شده اند دهید و از آن طرف به افرادی می  ، خواهد انجام شود  رسانی که می   مورد جشن و اطالع 
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جالب است    .ما را در جریان قرار دهید   ، اید؟ و اگر نقطه ضعفی در کانال دیدید  می گیرید که چه شد که از کانال ما خارج شدهبازخورد  

ببخشید من دستم   !نه  : گویدب مثال  می دهید،  که شما به افرادی که از کانال خارج شده اند    مدلیایتان بگویم خیلی از پیام های این  که بر

د و این الزم و ضروری هست که شما حداقل نچنینی هم داشته باش  ممکن است که دالیل خنده دار این  !خورده و اشتباهی خارج شدم

   .رصد کنید را خود خروجی های کانال 

را پیگیری کنید که چرا رفتند؟   خارج شده اندو حاال به هر دلیل  ه اندآمدداخل کانالی که برای آن تبلیغ کرده اید و افراد را کشاندید و 

دالیل را   .ن متفاوت هستآمن عالقه مند نشدم و دوست ندارم شرکت کنم و بحث    : گوید  یک نفر میبرای مثال  ن را بدانید و  آعلت  

افراد را فوروارد کنیم و بعدا تجزیه تحلیل خروج  و دالیل  ایجاد کنیم  یک گروه تلگرام برای خودمان    .اقل بدانیم و دسته بندی کنیم ال

 . الی آخر گفتند و کدام مسئله در کانال ما جدی است و باید حل شود و هکنیم که اکثر افراد و اقل افراد چ

امکانات خاص دیگر   واتساپ یکسری  یا    در خصوصی واتساپ می  .دارد  بورد کستواتساپ    .هم داریم در  نفر  برای حدود صد  توانید 

ارسال پیام داشته باشید و در کمترین زمان و در خصوصی برای همه ارسال شود و این براحتی  دویست نفر یک لیست درست کنید و  

 . م هستند و بعضی ها امکان ربات دارند و بعضی ندارندسروش و ایتا هم تقریبا مشابه تلگرا .بحث در واتساپ خیلی کاربرد دارد

شود گفت که کاربردش صفر است و هنوز   خیلی کم شده اما نمی  ایمیلکاربرد    .هست  توئیتروارد بحث بعدی می شوم که ایمیل یا  

اصال خیلی از کارهایشان    .خوانند  را می   نفر واقعا ایمیل  ۵۰نفر ایمیل بفرستیم،  ۵۰۰مثال اگر برای    . ضریب نفوذ خاص خودش را دارد

می    . دسترسی دارند  خودهای مختلف به ایمیل    را آورده اند روی تلگرام یا مثال به شکل  خود  روی ایمیل است و بعضی ها حتی ایمیل

 . رستیدتواند محل خوب و رایگانی باشد که شما تبلیغات بف

ایمیل در   ۱۲۰۰۰شوید و در حدود    در واقع یک سایت است و شما عضو می   که  mail chimpجالب است بگویم نرم افزاری هست بنام  

   .ارائه می دهدرایگان  بصورتماه هم 

قا چند نفر روی این دقی  ،دهد که دقیقا چه افرادی ایمیل شان را باز کرده اند و اگر شما یک لینک گذاشته اید  حتی به شما گزارش می

ها را می گیرد و به شما گزارش می دهد   نآیعنی در قراردادهایی که این شرکت با جی میل و یاهو دارد، اطالعات    . لینک کلیک کرده اند

 .است چقدر بوده  ،توانید ببینید ضریب نفود این ایمیل هایی که فرستاده اید  و شما دقیقا می

در ایران فیلتر هم هست، اما مخاطبین زیادی وجود دارد و کافیست   . حساب کاربری ندارم و نیستم  توئیترخود در    .است  یترئتوبستر دیگر  

چقدر افراد ایرانی زبان که درصدی خارج  .مثل وزیر ارتباطات و ببینید چقدر فالوور دارند ،شما بروید روی پیج مثال وزیران محترم کشور

تواند    می  ، استفاده کنیم  توئیتراگر بتوانیم از بستر    .گذارند و حضور دارند  پیام می  توئیترستند و روی  از کشور و درصدی هم در ایران ه

 می آیدیک روحانی می شناسم که در این بستر خیلی فعال است و نتایج خیلی خوبی هم از این فضا گرفته و به نظر    .مفید باشد  بسیار

   .برای مراسم های اینترنتی استفاده کنیم   ،رمان می آید همه باید از این فضا در حد معقول که به کا

نویسیم حضور محترم  کارت میروی یعنی  .همان ابزار سنتی کارت است ،ما گاهی اوقات ابزار .استپک دعوت    یاکارت  موضوع بعدی 

  . بهتر و مهمتر پک دعوت است ن  آکند و از    شود که شخص را به کار جذب می   خود تشریفاتی محسوب میاین    . فالنی به اسم طرف

  . افراد دور بندازند و خیلی کاربرد نداشته باشدممکن است  به جهت اینکه احساس می کنم    م؛کن  شخصا با کارت خیلی ارتباط برقرار نمی

  ته باشد، که پشت آن پایه مقوایی باز داش  A5از یک مقوای    ،خواهید به عنوان کارت استفاده کنید  ن مقوایی که میآاما مثال بجای  

 .را ببیند شان بگذارد و اسم امام زمان بتواند در طاقچه منزل ،گیرد  که آن را می شخصیکه   استفاده کنید

چیزی می گذارید که   ،خواهید برای طرف بفرستید  یا مثال در دعوتی که می  . حکم یک قاب کوچک داشته و کاربردی باشدخب این باید  

با این گرانی کاغذ   .و اسراف نشود ثال پوستر یا کتاب و یا محتوای ارزشمندی که دور انداخته نشودبسته شکالت داشته باشد یا م ۲مثال 

به نظر می آید اینکه بخواهیم کارتی را تولید کنیم که بعدا به سطل زباله بیفتد و یا در نهایت و   ،و شرایطی که در مملکت ما حاکم است

سی دی مثال یک  .فکر کنیم یآیتم دیگر بهکاربرد خاصی ندارد، بهتر این است که برویم  در بهترین حالت در وسط کتابی قرار گیرد که

 . سی دی را گوش دهند  آنن بنویسیم حضور محترم آقای فالنی بهمراه خانواده که آبگذاریم و داخل 
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چند عدد هدیه و عکس برگردان، یا پازل و شکالت، بادکنک   .پک درست کنیمیک  می توانیم  برای دعوتمان    ،مثال اگر جشن کودکان است

خیلی وقت ها به  .نقدر باشکوه استآذوق کند و بگوید چه جشن خوبی که دعوتش  ، وقتی بچه پک را باز می کند . برای بچه ها بگذاریم

یا   ۳۰  ،هست  که  ان را هر مبلغیعرض می کردم که ببینید بهتر است ما بودجه م  ،دوستان خودم که در حال برگزاری جشن ها بودیم

در خانه   ،ای که بخریم و در دعوت برای افراد بفرستیم  ن هدیهآچون قطعاً این کتاب، سی دی و    .درصد آن را در دعوت خرج کنیم  ۴۰

من   .شود یماند و استفاده نم روی دست ما می ،اگر جمعیت کمی بیاید ،ها استفاده می شود اما هدیه ای که ما برای جشن تهیه کردیم

ن فرد اصالً به جشن ما نیامده ولی این یک کار تبلیغی که برای نیمه شعبان است، برای این  آدر خانه کسی رفتم و پکی را هدیه دادم اما  

   .فرد انجام شده و این خیلی ارزشمند است

ریزی جدی    کرد و برای آن یک برنامهبنابراین می توان به پک دعوت به عنوان یک سرمایه گذاری و بحث جدی در جشن آنالین نگاه  

مثالً  . برای پک دعوت می توانید محصوالت مختلف و متنوعی بگذارید  . را لحاظ کنیم  یدعوت آیتم های مختلفمی توانیم  در پک   .داشت

آیتمی خود  که این    روز جشن با خود بیاورند در  ت را جواب دهند و  سؤاالت مسابقه گذاشته شود و به افراد بگویید این  سؤاالیک کتاب با  

یک کاغذ بگذاریم و    .مثالً یک مسابقه برگزار کنید  .خواهد بودباعث انگیزه    چگونه  رسانی  است که در بحث بعدی خواهم گفت اطالع

 آن تشرف را بخوانید و خالصه   .تشرفی استموضوع  بگوییم یک داستان برای این موضوع بنویسید یا با این کلمات یک داستان بنویسید یا  

آن را بنویسید و برای ما بفرستید یا مثال به بچه های کوچک بگوییم این مدل نقاشی را شما رنگ آمیزی کنید و عکسش را برای ما 

مثالً یک بسته مداد رنگی کوچک داخل همان   . آیتم های مختلفی هست  .د بفرستید یا با خود بیاورید تا شما در مسابقه شرکت داده شوی

 . گ آمیزی بگذاریمپک به همراه برگه رن

 ، مثالً اگر کتاب می گذاریم  . از پک کودک یا بزرگسال می توان به عنوان پک دعوت که جنبه اطالع رسانی داشته باشد، استفاده کنیم

 . استفاده کردبه خوبی صفحه اول زمان و مکان جشن اینترنتی را بزنیم و می شود از فضای دعوت به صورت کارت یا پک 

وب سایت خیلی در فضای گوگل دیده    ، دانید   است و همانطور که می   اطالع رسانی وب سایت و تبلیغات کلیکی  ابزارنکته بعدی  

خواهد   و یا مراسم اینترنتی مناسب است که طرف می  به نظر من وبسایت برای کسی (،برد البته زمان می)اگر کسی سرچ کند    .می شود

سال بعد نیمه   .برگزار می کنیمدر نیمه شعبان و در غدیر جشن    .شن جان پناه استمثالً جشن ما، ج  .یک کاری را هر سال ادامه دهد 

خب صرف دارد که سایتی    .خواهیم موضوع را عوض کنیم  شعبان و غدیر جشن داریم و همین موضوع را می خواهیم ادامه دهیم و نمی

   .یق در جریان برنامه های ما قرار بگیرندبرای این موضوع راه اندازی کنیم که در گوگل دیده شویم و افراد از این طر

ها است که می گویند مثالً ما بنر شما را در آپارات یا سایت   یکسری تبلیغات و شرکت  .بحث تبلیغات کلیکی هم هست  ، غیر از وب سایت

 ۱۰۰یا    ۱۰یک ها مثال به ما  به تعداد کل  (مثالً در آن کانال یا آدرس پیج اینستاگرام گذاشتید)هرچه کلیک شد    ، های مختلف می گذاریم

اینستاگرام   درخواستدانیم که بنر ما هزار تا کلیک شده و هزار    چون می  .خب این خیلی ارزشمند است  .تومان یا ده تا تک تومانی بدهید 

اگر محتوای جذابی این پیج تولید   ؛ البتهشود  نفر قطعاً عضو پیج ما می   ۲۰۰یا    ۱۰۰  ،نفر  ن هزارآبنر ما را ببینند و از    دداشته که خواستن

 که   های مختلف هستند  مو یا سایتیثر است یا حتی خود آپارات یا فیلؤلذا بحث در تبلیغات کلیکی در این حوزه خیلی م  . کرده باشد

ثانیه و یا    ۳  در حدود   اول فیلم  .ی ها این فیلم را دیده اندخیل  ،یک فیلم مذهبی استکه    فیلم حضرت محمد  . توان مذاکره کرد  می

گیرد و مدت زیادی   بابت این موضوع رقمی را می  .دن بنر سه ثانیه اول تبلیغ شما باال بروآدر  فرض کنید    .بنر تبلیغ دارد  فیلمپایین  

  . های اطالع رسانی باشد   خوبی در بحث روش  این تبلیغات کلیکی می تواند گزینه  .تبلیغ شماست و یا کلیکی به شما سرویس می دهد

خواهش می کنم حتما بگویید که من این نمونه را کامل    .شاید روش های اطالع رسانی زیاد دیگری هم باشد که من از قلم انداخته باشم

 .درکانال بفرستممجدد  کنم و نمونه کامل را 

که خیلی مرحله مهمی است و باید مقدمه کوتاهی خدمتتان   .است  ایجاد انگیزه باید وارد مرحله بعدی شویم که موضوع و سرفصل  

یعنی در ذهن مخاطب شکل گرفت که ما جشن داریم اما اینکه مخاطب بخواهد در یک   ، این که ما اطالع داده ایم که جشن داریم  . بگویم

  ، روی مبل خانه بنشیند و موبایل را بردارد و یک یا دو ساعت با ما همراه باشد  ،ساعت خاص اینترنت موبایل را مصرف و وقتش را آزاد کند

   .می باشد   یینیازمند انگیزه باال
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خسته می شوند و    ،مخصوصاً در فضای مجازی افراد نیم ساعت که یک تصویر را ببینند  .به همین راحتی چنین وقتی نمی گذارد  کسی

  . خیلی از افراد در فضای مجازی تنوع طلب هستند  .دیگر را ببیند  دیگر و تصاویر متنوع  م افزارهاینریا    می چرخند می روند در اینستاگرام  

این   .ها را بسازیم  یعنی ما باید این انگیزه  .به شدت به انگیزه احتیاج دارد  ،این که ما بتوانیم دو ساعت یک نفر را با خود همراه کنیم

باعث حضور افراد نمی شود و زمینه حضور   ، ین که ما گفتیم در جشن جان پناه شرکت کنیدانگیزه خود به خود در افراد نیست و صرف ا

 . شود نمی دلیل حضور را فراهم می کند اما 

به این نقطه می رسد که می گوید من باید  طرف    ،مرحله سوم که اگر ما خوب عمل کنیم  . شود  دلیل حضور در مرحله سوم محقق می

مانع ها را کنار می گذارد که بتواند در جشن شرکت کند و اگر نتوانست در جشن   ،مانع اتفاق بیفتد  در این جشن شرکت کنم و هزار

دهد که آقا ببخشید من نتوانستم در جشن شرکت کنم ولی خیلی دوست دارم که   خورد و به ما پیام می   حسرت زیادی می  ،شرکت کند

   .م بروم و فیلم آن را ببینممی شود راهی به من بدهید که بتوان .محتوای آن را بشنوم

کند و در این مرحله   پس از این، مرحله خیلی حیاتی و مهم است و مرحله ای که در واقع سرنوشت جشن را در حوزه دعوت مشخص می 

ت و از آنجایی که انگیزه یک موضوع ناگهانی نیس  . بعدی خدمت شما توضیح خواهم داد  بخش در    .باید به خیلی نکات توجه داشته باشیم

 ، یک موضوع مستمر است و انگیزه می تواند مدام قوی و قوی تر بشود، اولین بحثی که در این مرحله ایجاد انگیزه برای ما مهم است

 . داشتن یک رسانه می باشد

یک    یک بیلبورد داشته باشیم و در واقع ،این که ما یک رسانه  .مهم استبسیار  عضو کردن مخاطب در یک رسانه    .مورد اول را من نوشتم

می تواند کانال تلگرام، پیج اینستاگرام   ،پیام هایمان را در آن به گوش مخاطب خودمان برسانیمبتوانیم  تابلوی اعالنات داشته باشیم که  

پیام ها را در خصوصی برای در تلگرام رسانه ما عمل کند و تند تند    یاز طریق ارتباط خصوص  . یا یک ارتباط خصوصی در تلگرام باشد

شما پیام ها را در خصوصی برای   . دانم  از همه بهتر می ارتباط خصوصی را در فضای تلگرام بین کانال و گروه ها  افراد می فرستد که من

کنند فقط پیام   می  همه فکر  .همه پیام ها را می خوانند  .نه خروجی و نه در جریان قرار نگرفتنی  ، دیگر نه لفتی وجود دارد  .افراد بفرستید

 .تشریفات در حداکثر ممکن خودش است .شود و اختصاصی است و از شما تشکر می کنند برای آنها ارسال می

باشد یا یک مجری چند   ویدئوویس باشد،    .و بعد این رسانه نیازمند یکسری محتواست که محتوا باید متنوع باشد   ؛داشتن یک رسانه

در مورد سوابق و مدرک در  ،چند دقیقه کارشناس علمی که قرار است از آن در جشن استفاده شود دقیقه در مورد جشن صحبت کند یا

یک بخشی از مداحی    ،خواهد شعر بخواند  درباره مداحی که می  .واقع سطح علمی ایشان صحبت شود و جایگاه علمی ایشان مشخص شود

کنیم مخاطب را به برنامه جذب کنیم و روزشمار و لحظه شمار و ثانیه   در کانال، فضای مجازی و رسانه ما قرار بگیرد و سعی  این مداح

روز مانده تا شروع جشن، یک روز مانده،   ۲مدام در پیج قرار بگیرد و افراد را ترغیب کند که مثالً    ،شماری که تا برگزاری جشن داریم

 .است مؤثرافراد برای حضور این موارد همه در بحث ایجاد انگیزه  ... یک ساعت مانده، سه ساعت مانده و

موضوع تشریفات بتوانم  برای اینکه    . بحث تشریفات دعوت یک بحث خیلی جدی است  .تشریفات دعوترفصل دومی وجود دارد به نام  س

برای این در سطح شهر    که  فرض کنید مراسمی داریم  .مجبورم یک مثال بزنم  ،مهمی هم هستبسیار  موضوع    کهدعوت را جا بیندازم  

مراسمی داریم به مناسبت میالد    . تطبیق بدهیدبرای مراسم آنالین  زنم ولی شما    حاال من مثال را بر اساس حضوری می  .بنر زدیممراسم  

بین همسایه ها    .یک سری بنر در سطح شهر می زنیم و زیر آن هم می نویسیم به صرف شام و افراد می آیند یا نمی آیند  .دامام سجا

یعنی فقط اطالع می دهیم و    .دعوت یک مرحله ای است  . اصال مهم نیست  ، کارت خاصی توزیع نمی کنیم یا توزیع می کنیمهم خیلی  

   .مهم نیست ،آمده و هر کس هم که نیامد  ، هر کسی که آمد .تمام

جشنی برگزار کند    سجاد فرض کنید اهواز یک سری مخاطب دارد، اما هیئت ما اگر برای میالد امام   .این جشن ما در سطح شهر است

بعد که افراد   .بفرستید  ۹۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰یا    ۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰را به شماره    ۱عدد    ،و در بنر آن بنویسد که برای شرکت در این جشن

تعداد حاضرین و اینکه چه ساعتی می خواهند   . در آن فرم ثبت نام کنند  . ارسال شود  خودکاربصورت    یفرم برای افراد    ،را فرستادند   ۱عدد  

لطفا اگر برنامه    ،چون ما پذیرایی خیلی مفصلی داریم مثل:    .شوددر آن فرم نوشته  هم  وارد برنامه شوند و اینکه قطعا می خواهند بیایند  

کنسل شدن را به    ...  موبایلِ  حتما از طریق مثال   . ظرفیت ما محدود است و صندلی های محدود داریم  .اطالع دهید حتما    ، شما کنسل شد 

 . ما اعالم کنید 
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دوباره برمی گردیم به همان فرمولی که ما در دعوت در همه مراحل باید خودمان را جای مخاطب بگذاریم و فعالیت را   ،روز  ۲بعد از   

 ۲  از  بعد  .دعوت می کنم شکل    به اینکه من شما را    ی خودتان را بگذارید در موقعیت  .تحلیل کنید  حاال شما این جشن را  .تحلیل کنیم

شما ثبت نام    .روز دیگر جشن ما هست  ۳  .می گوید: سالم من از جشن میالد مزاحم شما می شوم  .گیرد  یک نفر با من تماس می  ،روز

 متقاضی زیاد داریم و اگربرای جشن  کنیم و    می خواستم تعداد را با شما قطعی کنم چون داریم ظرفیت سالن را تکمیل می  .کردید

ی هم  سؤالمی خواستم از شما    .و نیایید، می خواستیم حضور شما را قطعی کنیم  خدای ناکرده ممکن است برای شما مشکلی پیش بیاید

از چه طریقی   ، شما یادآوری کنیمبه  شما چیست؟ می خواستم بپرسم که ما برای اینکه بخواهیم    سؤالکنم    بفرمایید خواهش می   .بپرسم

؟ یا در تلگرام یا واتساپ به شما پیام  پیامک ارسال کنیمشما    برایتر است؟ یا    تماس تلفنی برای شما راحت  تر است؟  برای شما راحت

خواهند  من اینجا عالمت می زنم و همکارم با شما در ارتباط    ، لطف بفرمایید انتخاب کنید  .دهیم؟ یا همه موارد را می توانید انتخاب کنید

   .بود

چه هدیه ای می خواهند   .تک تک صندلی های اینجا برنامه ریزی دارد  .با خودم می گویم که بابا چه جشنی است! خیلی مفصل است

من روز جشن با    پیامکنم تماس تلفنی و  دقیقا اگر من انتخاب ک  . بدهند که این اندازه تشریفات و پیگیری دارد؟ من می گویم باشد 

 .تماس گرفته شود

س أدرب های سالن باز است و ر  ۸تا   ۷:۳۰  .شب شروع برنامه ما است  ۸امروز ساعت    . مزاحم می شوم  سالم از جشن میالد امام سجاد

دیگر  ، شود ۸:۰۵چون اگر  . در سالن باشید  ۸خواهش می کنیم طوری تنظیم کنید که قبل از  . درب های سالن بسته می شود ۸ساعت 

  .نماز هم می توانید آنجا بخوانید  . لذا طوری برنامه ریزی کنید که حتما نیم ساعت جلوتر بیایید  .امکان باز کردن درب سالن را نداریم

ی توانید همراه  م  ، دارید  اگر کودک هم   .یا غرفه کودکان هم داریم   خود را سرگرم کنیدو می توانید    ...نمایشگاه محصوالت هم داریم و  

چنینی برای جشن میالد انجام شده و شما فکر می کنید چقدر این بزرگوارانی که   و یک تشریفات این  .اصال مشکلی نیست  . خود بیاورید

   ؟، موفق هستندموفق هستند و چقدر بزرگوارانی که جشن مدل اول را گرفتنددر دعوت  ،جشن مدل دوم را گرفتند 

اگر   . اساساً ما آدم ها نسبت به تشریفات، به موضوع اهمیت می دهیم  .استقبال بیشتری دارد  ،بیشتری دارد  قطعا مدل دوم که تشریفات

یک کارت آویز بدهند و با آن کارت وارد  دم در به شما    ، وقتی وارد جشن می شوی  مثال فرض کنید   ، یک کاری با تشریفات ویژه باشد

  اجازه دهید   .جشن ما در ذهن مخاطب ارزشمندتر می شود  ،هر چه تشریفات ما بیشتر می شود  .اینگونه یک حس دیگری دارد  .شوید

وقتی ما    .هر چه ما خودمان به جشن خود بیشتر ارزش بدهیم، مخاطب بیشتر ارزش می گذارداینطور عبارت را اصالح کنم:  

یادآوری برای مردم بفرستیم، مخاطب هم مثل خود ما برای آن کار کم   پیامکیک خودمان به جشن خود ارزشی نمی دهیم که حداقل  

وجود  دنیا حرف  فقط در همین تشریفات یک  تشریفات خیلی مهم است و شاید    . پس بحث تشریفات دعوت را گفتیم  .ارزش می گذارد

   . ما بگویمبزنم تا بتوانم انواع مختلف تشریفات را به شمختلف مثال  ۱۰۰و باید داشته باشد 

بچه ها باید می   . طراحی کرده بودند  ای  مسابقه  ، برای اینکه آدرس جشن را به بچه ها بدهند  .مثال یک بزرگواری جشن کودک داشتند

زیر   ،می رفتند مثال زیر صندلی اول ورودی پارک سمت راست  .برای هر بچه ای هم جدا یک مسیری درست کرده بودند .رفتند  پارکی   به

مثال فالن جا، جای اتاق نگهبانی روی در پنجره    ،نوشته بود باید بروی آن سمت پارک ،کاغذ را باز می کردند   .چسبیده بودآن یک کاغذ 

 ی باز یک کاغذ دیگر  ، مرحله بعدی این بود که یک جای دیگر  .داشتند  پنجره بر می   رویآن کاغذ دیگر را از    . آن یک کاغذ دیگر هست

ه باالتر در چ کو ۲که بله جشن ما  .چه می دوید و این گنج یابی را انجام می داد تا مرحله آخر می رسیدمرحله مخاطب یا ب ۴یا  ۳ .است

کسی که واقعا ذهن و وقت او   . جشن ما بیاید بهیعنی هر کسی نمی تواند  . در فالن پالک است و می توانید تشریف بیاورید  ،فالن آدرس

خیلی جواب داد و    ،جواب بدهد و بتواند این مراحل را انجام بدهد، می تواند در جشن ما حضور داشته باشد و چون کار کودک هم بود

م  چه کنی  .خالقیت شما در بحث دعوت می تواند خیلی در بحث تشریفات فراگیر باشد می خواهم بگویم   .جذب شده بودزیادی مخاطب 

 که تشریفات بیشتری داشته باشیم؟  

می توانیم بگوییم ظرفیت ما  ،مهمی است که ما می گوییم چون می خواهیم بحث تعامل داشته باشیمبسیار  مثال در جشن آنالین اتفاق 

 . پذیرای شما باشیم  لینک را عوض می کنیم یا دیگر نمی توانیمفرضا  نفر    ۱۰۰بعد از    .نفر اول را پذیرا هستیم  ۱۰۰ما فقط    .محدود است

حاال شاید این پیشنهاد هم پیشنهاد جالبی    .کارهای این تیپی  .نفر اول باشید و بتوانیم خدمت شما باشیم  ۱۰۰تالش کنید که جزو آن  
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جشنی است که بتواند   ،چون جشن مجازی  .می بردزیر سؤال  اصل جشن مجازی را    ،ولی کال می خواهم بگویم پیشنهادی که دادم  .نباشد

اما می خواهم بگویم دعوت شما می تواند چند مرحله   . رفیت نامحدود داشته باشد و حیف است که ما بخواهیم برای آن ظرفیت بگذاریمظ

طرف یک چیزی را باید پر  .می رودبرای طرف یعنی یک مرحله بسته  .باعث تشریفات می شود ،خود این چند مرحله ای بودن .ای باشد

زمان و مکان   . باز دوباره مرحله بعدی این است که مثال آدرس برای او ارسال می شود  ،بعد که فرستاد   .بفرستد   کپیامبرای ما روی    و   کند

   .خیلی بحث مهمی است ،پس بحث تشریفات . می رود جلو و ثبت نام می شود و 

اینکه چکار کنیم که تکرار برنامه های مجازی بیشتر باعث زده شدن افراد نشود؟ من خودم یک فرد مذهبی معتقد    :ی پرسیدندسؤال

  . همین هفته گذشته کمپین من محصولم راه افتاد .هفته آینده چندین پیام تکراری دریافت خواهم کرد  ۲از االن عزا گرفتم که تا    .هستم

   .آخر آنها را بالک کردم و  یکی دو شب تحمل کردم .فقط برای من ارسال می شد  یجایبار پیام این کمپین از  ۳هر شب 

اما در فضای مجازی نمی    است  هدف ما نزدیک کردن افراد به امام زماندیگر این است که چه کنیم که واقعا به هدف برسیم؟    سؤال

نفر   ۱۰۰نفر از این    ۹۰اما حیف وقت و انرژی است که    تا مخاطب داشتیم  ۱۰۰دل ما خوش است که    . دانیم چه کسی را تبلیغ می کنیم 

مهم این است بتوانیم   . عمال مذهبی باشند و خیلی ما به آن هدف نرسیده باشیم  ،همرده خود ما باشند یا از دوستان خودمان باشند 

   .نیاز دارندبه شنیدن این مطالب افرادی را تبلیغ کنیم که دورتر هستند و خیلی هم 

جواب    ،مهمی است  سؤالرا چون    سؤالاین    ،من قبل از اینکه موضوع را ادامه دهم  .اول در پیام سوم شما هست  سؤالب  در واقع جوا

تان    اگر شما هدف جشن  .شان یک قشر مذهبی هستند  همه مخاطبین ،چون افراد  .آید   های تکراری برای افراد می  دقیقا چرا پیام  .بدهم 

و نیمه   فقط یک پیام برای امام زمان  ،بینید برای این بنده خدا در یک هفته نیمه شعبان  میرا بگذارید قشر کمتر مذهبی، اتفاقا  

   .این مطلب اول .شعبان آمده و آن را شما فرستادید

کنم و اشکالی هم ندارد که برای فرد مذهبی چهار تا   مطلب دوم اینکه حتی اگر مخاطب ما قشر مذهبی باشد، چون این را هم رد نمی 

بتواند اتاق فکر برگزار کند که آقا    .پیام برود، اما مهم چیست؟ مهم این است که هر گروهی بتواند خالقیت خاص خودش را داشته باشد

توانم بگویم    توانم بدهم؟ می   من چه مزیتی می  .نویسند جشن آنالین  همه می  .گذارند  همه این پست را می   . خواهم چه کار کنم  من می 

این خود یک آیتمی است که شما به عنوان   .شود  یک پک هدیه نیمه شعبانی ارسال می  ،کت کننده در جشن ماهر شربه درب خانه  

حاال اصطالح   .روید  کنید و سه جشن دیگر نمی  د و در جشن ما شرکت مییده  پیام ما را ترجیح می  ،مخاطبی که چهارتا پیام آمده 

در یک جنگ   . ولی واقعیت این است که ما در یک مسابقه هستیم  .ن ما بیاییددیگر نروید و به جش  یها  خوبی نیست که بگویم در جشن

کال ذهن مخاطب را    ،آن کانال خبری با یک خبر گذاشتن  .های دیگر  ما با تمام رسانه  ،های دیگر  نه که ما با مذهبی  .ای هستیم  رسانه

  فیلم و سریال میدر کانال خود  آن کسی که    .دارد  کشد و تالش دارد که ساعات بیشتری مخاطب را در کانال خود نگه   میسمت خود  

هر کسی دنبال این است  .های او را ببینند کند مخاطب را بکشاند فیلم و سریال گذارد و سعی می  مدام فیلم و سریال جدید میگذارد، 

با توانیم بگوییم این جنگ وجود ندارد و افراد هستند که دارند برای مخاطب    نمی  .ما در جنگ هستیم  .که مخاطب را جذب خود کند

 . کنند  تعیین تکلیف میایده هایشان، با خالقیت هایشان 

شوم ببینم    خب من کنجکاو می  .در کانال زیر ببینید  .یس جمهور اتفاق بدی افتادئنویسد که شب گذشته برای ر  یک دفعه طرف می

به آن وسیله من   .بینم اصال محتوا یک چیز دیگر است  می   ، شوم  کانال میوارد    و   زنم  می  لینک  روی  .اده استاتفاقی افت چه  شب گذشته  

شاید در کار مذهبی چیپ   .استاستفاده    در حالخب این تکنیک    .برد  می  ، کشاند  می  ،کشاند  را تور کرده و بعد من را با خودش می

خواهم به شما بگویم مخاطب در فضای   کند اما می  وسیله را توجیه نمی  ،هدف  .بزنیمباشد که دروغی بگوییم و بخواهیم مخاطب را گول  

ای را به گردن   های مختلف مدام دارند قالده  رسانه  (خواهم مطلبم را به شما برسانم  شاید اصطالح زشتی باشد ولی چون می)مجازی  

 .کشانند به سمت خودشان  اندازند و می مخاطب ما می 

حاال در کار   .کشد میسمت خود اندازد و   کند و قالده خودش را می  آید آن قالده را باز می ایده خیلی خوب می با یکدیگر  یک رسانه

شاید بیشتر برای مثال موضوعاتی است که واقعا شیطانی است و    ،مثالی که زدم  .انجام دهیمین کاری  نچنمی خواهیم    امام زمان

پس به خاطر جذب افراد باید    .زنیم  است که برای شخص منفعت دارد و ما از حقی دم می کاری    ،کار ما   .منفعتی برای شخص ندارد

اگر یک ساعت قبل از برنامه مجری ما بیاید    .باید ایده داشته باشیم  .بکشانیمبه برنامه خود  باید مخاطب را    . ها را استفاده کنیم  تکنیک
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فالن    ۹دانم ساعت    بگویم می   .بکشدسمت خود  را  ای  ای عده    دقیقه  در آن دیالوگ یکممکن است  ای بگوید،    یک دیالوگ یک دقیقه

توانید ببینید    آن سریال را میتکرار  مطمئن باشید    . دهد  به ما نمی از آن سریال  شود اما برنامه ما چیز کمتری    سریال تلویزیون شروع می

   . کشاند می به برنامه شما به همین وسیله مخاطب را   .شود ولی برنامه ما تکرار نمی

نقدر انگیزه طرف را باال ببریم که هر اتفاقی در آکنیم    در مرحله ایجاد انگیزه تالش می   .در یک جنگ هستیم  ،دعوت  بحث  اتفاقا در

ها حضور   ن باید در این جشنبگوید: نه، م  . ای خواست این مخاطب را ببرد سمت خودش، این مخاطب نرود  مملکت افتاد و هر رسانه

   .داشته باشم

طرح و ایده داشته   آن  باید برای  .توانیم این حقیقت را منکر شویم که این جنگ وجود دارد و ما باید با این جنگ کنار بیاییم  پس نمی 

اینکه چون سه نفر دیگر   پس الزاما  .شما جواب بدهم  سؤالبتوانم به  امیدوارم    .باید سعی کنیم مخاطب خودمان را جذب کنیم  .باشیم

اگر سه نفر دیگر پیام    ؛ نه  . این اصطالح درستی نیست  !ما پیام ندهیم تا شب نیمه شعبان حال مردم به هم نخورددیگر    ، دهند  پیام می 

خب ما   .گویند   را تبریک می  میالد امام سجادفقط  بینیم همه    مثال می  .دهند  هایی می  ببینیم بقیه چه پیام  ،رصد کنیم  ،دهند  می

به نظر شما کدام یک از   .بگذاریم خودمان    ممکن است یک نظرسنجی در کانال  . باید فکر کنیم  .خواهیم یک پست متفاوت بگذاریم  می

جواب درست یا غلط  بعد که افراد    .( فالن۴( فالن  ۳( عبادت  ۲  ( ایثار۱  بیشتر نمود داشت؟ مثال   های زیر در زندگی امام سجاد ویژگی

این   ،هر چیزیاز  بیشتر    فرمایند که در زندگی امام سجاد  می   شما این بود اما امام باقر جواب  بگوییم    .ث بگذاریمیک حدی  ، دادند

است برای این که من بتوانم   یاین خالقیت کوچک  .گزینه درست را انتخاب کردند  ،موضوع بود و کسانی که این گزینه را انتخاب کردند

 . هم بی تفاوت رد نشوم دارم و از کنار میالد امام سجاد جذب نگه به رسانه خودم مخاطب را 

های مذهبی را  عموم کانال )  های مذهبی ما  سفانه کانالأ کشم از این موضوع که مت خیلی زجر می  بنده . اما یک پست با ایده هم بگذارم

هایشان ایده    ها و پیج   در بحث کانال همچنین  ها و    در بحث رسانه  ( تان بگویم نه اینکه کانال خاصی مد نظرم باشد  خواهم خدمت  می

یک پیام بفرستم کسانی که دوست دارند زیارت مثال    .آقا امشب شب جمعه است و مردم در حال و هوای زیارت کربال هستند  .ندارند

زیارت عاشورا بار  ۵۰ .ارسال می شودرا برای ما  ۱عدد  از یک دفعه سیلی .را برای ما بفرستند ۱عدد  ، شان خوانده شود عاشورا به نیابت

یک نفر را در نجف یا کربال    . گوییم آقا از طرف شما خوانده شد  شان هم می  تک تک   به   کنیم و   خوانیم ولی مخاطب را جذب می  می

مان  مخاطب را در رسانه خودنمی توانیم    ،اگر ما ایده نداشته باشیم  .ایده باید بدهیم   . شان زیارت نیابتی انجام دهد  از طرف  ، کنیم  پیدا می 

 . نگه داریم

شما باید   .تکراری است  موارد  ،هایی که من گفتم  این  .های جدید است  ها و خالقیت  ایده  آن  تماممحور  ،  تشریفات دعوت  ،موضوع دوم

معماگونه   به نحوی  . کنید  فرض کنید که یک کار دستی برای یک نفر ارسال می   . بزنم  یبگذارید مثال دیگر  .های جدیدتر بدهید   ایده

  آن  های  نوشته  .مکان و زمان جشن ما را پیدا کند   ،آدرس  داخل آن،از    دبرود تا بتوان  با این معما کلنجاربا  یک ساعت  طرف باید    .است

  چه کسی دانم از طرف    من نمی   ، وید آقا این بسته برای من آمدهگ  طرف می  .هم نوشته که لطفا رمز را پیدا کنید   آن  باالی   .رمزگونه است

به چالش انداختیم و ممکن است درصدی مخاطب خود را  . ؟ چه کار باید کنمچگونه باید آن را باز کنم  .گوید رمز را پیدا کنید می  .آمده

نند آن چالش را حل کنند ولی آن هشتاد نفر نتواواقعا  بیست نفر    که  فرستیم  برای صد نفر می   برای مثال  . ریزش کند  ماناز مخاطب  

تشریفات خیلی   .حتما باید در این جشن شرکت کنیم  .نقدر خالقانه استآگویند بابا این چه جشنی است که دعوت   می .شوند  جذب می

   .باالیی دارد

 هم  دیگرها با هم  خیلی از این تکنیک  .استارتباط با مخاطب از هفته ها قبل و تشنه کردن مخاطب برای حضور در جشن  سوم  

  .آن رسانه باید با مخاطبان در ارتباط باشد   برای مثال  .هست  ،گفتم  شما   ای که خدمت  دل همان رسانه  دریعنی این االن    .پوشانی دارد

طرف  از هفته ها قبل    .یک پیام بفرستید  ،هر دو روز  ، هر روز  . باشد  خودتان  ممکن است رسانه شما همان سامانه پیامک  .سخت هم نگیرید

   .تشنه کنیدبرای حضور در جشن را 

  .خیلی مهم استاین نکته    .فردا دیر است  .مان را از فردا شروع کنیم  ما باید کار دعوت  ، اگر نیمه شعبان بیست فروردین استنکته بعدی،  

توانیم    .استعوامل انگیزاننده حضور    ،نکته چهارم از جشنمی  بر    خیلی  را  انگیزانندههایمان  عوامل    .حضور طراحی کنیم   اساس 
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گرفتند و داخل قرعه   سفر زیارتی کربال به قید قرعه جایزه می دهم و افراد، دم در شماره می   ۳بزرگواری جشنی گرفته بود و گفته بود  

ارتی مشهد، هوایی و سه روزه اعالم می کنیم یک سفر زی  .این قرعه کشی کربال در برنامه آنالین هم می تواند انجام شود  .شدند  کشی می

توجه به اینکه در شرایط کرونا هم   فکر کرد و با  توان  روی این موارد می   . فقط بین حاضرین این جشن قرعه کشی خواهیم کردجایزه  

گر انجام شش ماه دیاین سفر  ممکن است    برای مثال  .شود  این سفر انجام می  ، در اولین زمان ممکنکه  توانیم بگوییم    هستیم، اینطور می

 . کشی می کنیم را االن در جشن قرعه آنشود، ولی جایزه 

کنند    حاضرین توزیع می  درحضور مسابقه ای است که قبال طرف شرکت کرده و جوایز را فقط  برای مثال    ،یکی دیگر از عوامل انگیزاننده 

جایزه تعلق   ،اسخ داده باشد اما چون حاضر نیستاگر به اسم او درآمده و درست هم پ   .جایزه به او تعلق می گیرد  ،و هرکس حاضر باشد

اما به عنوان مثال، خود شام یک عامل است و بعضا    . نها درست نباشدآعنوان کردن بعضی از    هم هست که شاید   یعوامل دیگر  .گیرد  نمی

بعنوان تبرک و اینکه حضور در مراسم شام را واقعا دوست دارند و بین دو مجلس که یکی شام باشد و دیگری  .دوست دارند را  افراد شام 

 . دهند دهند که در مجلسی شرکت کنند که شام می شام نباشد، ترجیح می 

خواهیم بفرستیم و    ن بسته ای که می ایم در هم ویمی گ  شما اینست که در جشن آنالین چطور شام بدهیم؟  سؤالبعد می گوییم قطعا  

جشن آنالین بصرف شام و خود این یک   .نویسیم بصرف شام   شام حاضری هم می گذاریم و در دعوتنامه می   کی ،ساعت جشن را بگوییم

   .خالقیتی می شود

غافلگیر  باید افراد را  اکثر اوقات    .استبحث غافلگیری در دعوت    ، هست  ،مورد پنجم، که در دل تمام این مطالبی است که گفته شد

   :آمدمثال مجدد به ذهنم   یک .کنیم

و فردا   )پ(  نوشته از طرف جشن  .است  ن نامشخصآمی آید و فرستنده  شما برایتان  دم در خانه  یک گل رز  فرض کنید که یک روز  

روز بعد نوشته از طرف جشن )الف( و    که  می آید  دیگری  گل رز  بازو نوشته از طرف جشن )ن( و روز بعد  می آید    دیگری  دوباره گل رز

اگر می خواهی  جشن ما بصورت آنالین برگزار می شود،    :نوشته  سپس روز آخر گلی می آید که  ؛از طرف جشن )ه(  گل دیگری با عنوان

ن کلمه آو هشتگ    ی باید حروف قبلی که برای شما ارسال شده را وصل و با آن یک کلمه درست کن  ،درس و زمان جشن باخبر شویآاز  

اینستاگرام سرچ کن اینستاگرام    شخص  .را در  را سرچ می کنددر  پناه  اولین پست  هشتگ  بیند  جشن :  بزرگ نوشتهبا متن    ،و می 

غافلگیری در دعوت و مخاطب اصال توقع   گویندکند و وارد پیج می شود و فالو می کند و به این می  روی آن کلیک می .اینترنتی پناه

این اسم از ذهن مخاطب   !شان پناه است  تا به من بگویند اسم جشن  دروز پنج گل فرستادن  هر  ؟بابا چقدر هزینه گل رز  .این اتفاق را ندارد

مثال بود و مورد که عرض شد،  این    .می توان کارهای دیگری هم انجام داددر بحث غافلگیری    .می رود؟ این اسم دائم در ذهن اوست

   .ذکر کردبیشتری   مثال هایتوان  نمی  ،چون زمان کم است

به مخاطب اطالع رسانی و ایجاد انگیزه هم شده ولی نمی تواند    که  و خیلی وقت ها توجه نداریم است    رفع موانع حضور  ، بحث بعدی

بگوییم    ،، مخاطب ما را درگیر کرده و اگر برنامه ما آنالین استاو  در زمان جشن، فرزند  در حالیکه مثال  .را نمی پرسیم  آن  بیاید و دالیل

ن برنامه  آو    موبایل برای فرزندتان پخش کنیداین برنامه را با    ، یک برنامه تصویری ویژه کودکان هم می گذاریم و در ساعت برنامه ما

مانع را پیدا کرده   که  خیلی مهم است  .سر بچه ها هم گرم می شود  . کودک را نگاه کنند تا شما بتوانید در برنامه بزرگسال شرکت کنید

   . را حدف کنیمو آن 

حجم اینترنت ندارد و ما بگوییم موبایل ایرانسل را بده  شخص  مثال ممکن است در یک منطقه محروم باشیم که مشکل اینترنت است و  

راحت می آید   می گیریم و برای طرف اینترنت    . بگیریم و اینگونه مانع را برطرف کنیم  آنها  برای  آن روزجشن    یتا اینترنت یک روزه برا

مانع را برطرف کنیم تا شرکت کند و او را ببریم    او  ست، مانع، فیلتر تلگرام است و برایایا تلگرام طرف فیلتر  .  کند  شرکت می  شندر ج

پس خیلی مهم است که موانع را شناسایی و برطرف    .کنیم و یا اصال تلگرام ندارد که پیام شما را ببیند  پیامک در آپارات و لینک را برای او  

   .کنیم

مانع را برطرف کنیم و ساعت برنامه با   .خواهد در این ساعت مسابقه فوتبال ببیند  مثال یکی از موانع ممکن است این باشد که طرف می

تواند در آن ساعت حضور داشته    ت و نمی فرق دارد و در کشور خارجی اس با ما  برخی،یا مثال افق زمانی    .مسابقه تداخل نداشته باشد
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چه روز یا ساعتی می توانی فیلم را گذاریم و  توانید حضور داشته باشید اما ما فیلم را بصورت اختصاصی می  به او بگوییم شما نمی .باشد

   . وان در جشن حضور داشت پس مانع ها را برطرف می کنیم تا بت  .فرستیم  گوید و در همان تاریخ می   ؟ و او یک تاریخی میمشاهده کنی

با آن نرم افزاری که ما معرفی    .توانند  خواهند وارد شوند و نمی   است و خیلی از افراد در لحظه جشن می   تست حضوربحث   ،نکته هفتم

آپارات شوند  باید حتما عضو برای ارسال پیام چون  .شوند و پیام بفرستندآپارات بلد نیستند چطور بخواهند وارد   .آشنا نیستند ،کرده ایم

یا اصال   .آماتور هستند و وارد نیستند  خیلی ها  .به همه افراد به صورت حرفه ای نگاه نکنیم  .می خواهند عضو شوند اما ایمیل ندارند  یا  و

 .مفهوم نیستخیلی عبارت آپارات برایشان 

 ۱۲صبح تا  ۸از ساعت اعالم کنیم:   ،استشب  ۸اگر زمان جشن برای مثال ست که تست کنیم که ا این ،یک بحث جدی که وجود دارد

سالم   :باشدهم  مجری    در آن زمانتوانید حضورتان در برنامه را تست کنید و    یدی حضور دارند و میآاز طریق این  همکاران ما    ،ظهر

 .... یا علی  . وریدو اینکه حتما تشریف بیا ؟خواهیم بدانیم که صدا و تصویر ما را دارید و شب در خدمت شما هستیم فقط می  ؟خوبید

و همان مثال که در    در مورد حضور یا عدم حضور مخاطب اطالعات داشته باشیم  ،اینکه قبل از حضور مخاطب ؛ موضوع بعدی

   .یا تماس با ما اعالم کند و بدانیم چه کسانی هستند یا نیستند پیامکرا از طریق  خود مثال مخاطب حضور .مورد بحث دعوت زدم

 کنیم و پانصد نفر این فرم را پر می  یک فرم ثبت نام داشته باشیم و ده هزار نفر را دعوت می   برای مثال   ، تعداد کم تستاگر بدانیم که  

چون پانصد نفر فرم پر نکردند و مجدد ده    . نخواهیم داشت نفرقطعا هزار   .خواستیم هزار مهمان داشته باشیم   فهمیم ما که می   می  .کنند

هزار و دویست نفر ثبت   .کنیم  مجدد پنج هزار نفر دیگر را دعوت می .کنند  باز هم پانصد نفر اعالم می  . گیریم  هزار نفر دیگر را دعوت می

 . حاضر در جشن داریمنفر هزار حداقل  مطمئن می شویم   کهکنند   نام می

برگزار می حضوری  بصورت  نفر    ۱۰۰ببینیم که یک مراسمی که برای  را  م چون قدرت فضای مجازی و مراسم آنالین  ویگ باال میرا  اعداد  

   می شود. نفر  ۱۰۰۰تعداد  نالین آبرنامه   درکنیم، 

عه کشی  قر  . بود  بحث مسابقه و قرعه کشی  . دهمب توضیح    قسمت کروشه را  فراموش کردم   ، در مورد چهارم که عوامل انگیزاننده حضور بود

  . گاهی اوقات یک شخصیت تلویزیونی را می آوریم و یا از یک روحانی معروف استفاده می کنیم  . را گفتم اما شخصیت ها را فراموش کردم

نویسنده  توانیم بگوییم    مثال می   . باشد  مؤثرتواند خیلی    شود و از عوامل انگیزاننده حضور است و می  خود ایشان باعث حضور افراد می

خیلی از افراد کتاب را می خوانند و دوست   . کتابی که برای شما فرستاده شد هم در جشن حضور دارد و قرار است با او مصاحبه کنیماین  

 .، یک عامل انگیزه دهنده حضور می شودخود این . ببینیداز نزدیک دارند نویسنده را 

جشنی را هدف گذاری، دعوت و اطالع رسانی    .تصویرسازی کنیم  ، یک مقداریادآوریا عنوان  می رسیم به مرحله چهارم فرایند دعوت ب

واقعا خودمان   .مخاطبین را در رسانه ای آوردیم و طی مدت دو هفته برای افراد ایجاد انگیزه کردیم که حتما در جشن حاضر شوند  . کردیم

  می پرسیم چرا نیامدی؟ می  . مخاطب نیامدروز جشن می بینیم  اما    .گذاریم، مخاطب تشنه حضور در این برنامه استبرا جای مخاطب  

دانم چرا سه شنبه را با چهارشنبه اشتباه    اصال نمی  !حد ندارد  ،گوید به واهلل، به خدا یادم رفت! این قدر ناراحت هستم از این که یادم رفته

بیماری هست   .محل کار نمی روند  نچو .آمار روزها از دست خارج می شود ،مخصوصا این روزها که افراد معموال در خانه هستند .گرفتم

 . توصیه شده در خانه ها بمانید و 

در عصری زندگی    .فراموش می کندمخاطب می خواهد شرکت کند ولی    .برای مخاطب یاد آوری کنیم  این خیلی مهم است که بتوانیم

از تمام ابزار اطالع   .حتما باید یاد آوری کنیم  ،اگر جشن اینترنتی داریم  .می کنیم که عصر فراموشی است و درگیری های الکی وجود دارد

اگر همان جشن پناه   . تر است  ببینیم از بین آنها کدامیک مناسب  .برای یاد آوری استفاده کردمی توان    ، رسانی که قبال پیش بینی کردیم

 یپیامک   ،بعد از ظهر ۴روز جشن ساعت  . دال بزنم که گل های رز فرستادیم، دوستان آمدند و در اینستاگرام ما را پیدا کردنثرا بخواهم م

یاد آوری  :من این است  پیامک .آدرس ها را داشتم که برایشان گل فرستادم .ه امگرفتقبال  شماره های آنها را  .برای این افراد می فرستم

 .حضور در پناه

مجدد ده دقیقه قبل از شروع برنامه   .جشن اینستاگرامی و حضور داشته باشند  ست طرف به یاد هشتگ پناه بیفتد. همین کلمه کافی

  .است  یعنی برنامه یا پیش برنامه شروع شده   .داده شد که ده دقیقه مانده تا شروع برنامه، هم اکنون می توانید وارد الیو شوید  پیامک

باید   .د وارد شوندبعضی ها در آن واحد وارد نمی شوند و بعضی ها زودتر می خواهن .کند کمک میبه جمع شدن مخاطبین پیش برنامه 
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نیم ساعت جلوتر از پیش درآمد، یکسری کتاب   .بتوانیم یک برنامه قبلی هم داشته باشیم که اصطالحا می گویند، پیش درآمد جشن

کارهای این تیپی به عنوان خدمات    .کانال خوب معرفی کنیم   .بدهیم   مثال یکسری طرح خوب درباره ارتباط با امام زمان  .معرفی کنیم

تواند برای    این عوامل می همراه ما باشید.  تا نیم ساعت دیگر که جشن شروع می شود،  به افراد بگوییم  در جشن انجام دهیم و    جانبی

می   .فرستیم اعالم کنیم هرکسی فرم نظر سنجی را پر کند و کد پستی را قید کند، یک هدیه خاص برای او می  .باشد مؤثرشرکت افراد 

 را   فرم نظرسنجینمی تواند    ،ها را جواب ندهند  سؤالهمه  به  تا    که  ها را اجباری کنیمسؤالهمه    .تواند آمار نظر سنجی ما را باال ببرد

 . ارسال کند

   .خدمت شما عرض کردمدر حوزه دعوت  این مجموعه مطالبی بود که

 یا حتی همه آن در طی یک هفته و این شش مرحله تقریبا طی دو، سه هفته،    .پس یک فرایند داریم که این فرایند شش مرحله دارد

م و تصمیم کارها یک مقدار فشرده و سخت می شود و باید تصمیم بگیریم یاد آوری را چگونه می خواهیم انجام دهی  البته  .انجام شود

تصمیم بگیریم اهداف و مکان و زمان مخاطبمان چه کسی هست؟ باید تصمیم    . اطمینان حاصل کنیم  مخاطب  بگیریم چگونه از حضور

بگیریم که چگونه در مخاطب انگیزه و رسانه ایجاد کنیم و مخاطب را با خود همراه کنیم یا تصمیمات اساسی ما در دعوت که واقعا مهم 

چه کنیم که مخاطبین در بین تمام برنامه    . صمیم بگیریم که می خواهیم چه تشریفاتی را در دعوتمان طراحی کنیمت  ، و حیاتی است

 انگیزاننده ما برای این موضوع چیست؟ عامل ؟ جشن ما را انتخاب کنند ، هایی که به آنها پیشنهاد می شود

بزرگواران   . در میان بگذارید  آموزش سفیرانبا دستیار    داشتید، حتما ی، مطلبی  سؤالاگر نظری،    . ممنون و متشکر که با من همراهی کردید

خدمتتان عرض   ، من هم سعی می کنم در اسرع وقت پاسخگو باشم و اگر نکته ای به ذهنم رسید  .فرستند  پیام هایشان را برای من می 

 . کنم

 التماس دعا .موفق و مؤید باشید


