
اگرچه فیسبوک امروز توسط کاربران ایرانی استقبال چندانی ندارد و تقریبًا از لیست شبکه های 
شده است؛ اما کاربران خارجی نه تنها در آن وقت می گذرانند؛ اجتماعی محبوب ایرانی ها حذف 

کاربرخارجی فیس بوک بیش از نیم ساعت در روز حتی درآمد بسیاری نیز دارند. به طور متوسط هر 
را در سایت صرف می کند و مطمئنًا اگر هدفمند این کار را انجام دهد می تواند از آن پول نیز در 

میلیارد عضو، یک پلتفرم تبلیغاتی قوی و یک بازار محبوب همتا به  2.8ز آورد. فیسبوک با بیش ا
همتا، می باشد و راه های زیادی برای کسب درآمد در فیس بوک وجود دارد که در ادامه این راه ها 
را بررسی خواهیم کرد. فراموش نکنید فیسبوک برای کسب وکارها می تواند بسیار مفید باشد و 

را بدانید، می  کسب درامد از فیسبوک در چه حوزه ای فعالیت می کنید، اگر اصول تفاوتی ندارد شما
 .جتماعی افزایش دهیدتوانید به راحتی فروش خود را از این شبکه ا

  

 نحوه کسب درآمد از فیسبوک

های اجتماعی داشت، نداشته را که قباًل به عنوان یک غول رسانه بوک ممکن است برتریاگرچه فیس
میلیارد در مقایسه با  2.9العاده باالیی دارد: بیش از باشد، اما هنوز تعداد کاربران فعال ماهانه فوق

 .میلیون 396یک میلیارد و توییتر  TikTokرد کاربر دارد، میلیا 1.3اینستاگرام که 

در گذشته، کاربران فیس بوک برای کسب درآمد همه چیز را از بازاریابی وابسته گرفته تا اجرای 
تبلیغات از طریق مسنجر و فروش اقالم در بازار فیس بوک امتحان کرده اند. اما کسب درآمد در 

 .بوک بدون چالش نیستفیس

وب این است که فیس بوک در حال ارائه راه های جدید و هیجان انگیز برای کسب درآمد خبر خ
است که عمدتًا برای کارآفرینان و سازندگان دارای فالوور در فیس بوک است. چه به دنبال کسب 
درآمد اضافی باشید و چه به دنبال یافتن مشتریان بیشتری برای کسب و کار فعلی خود هستید، در 

، به عالوه الزاماتی که برای 2022راه های برای کسب درآمد از مخاطبان فیس بوک در سال اینجا 
 .انجام آن باید رعایت کنید، آورده شده است

  

 .قبل از شروع: واجد شرایط بودن درآمدزایی فیس بوک خود را بررسی کنید

  

اما ابتدا باید واجد راه های انگشت شماری برای کسب درآمد از محتوای فیس بوک وجود دارد، 
شرایط این کار باشید. این بدان معناست که صفحه فیس بوک شما و محتوایی که در آن پست می 

 :کنید باید از شرایط واجد شرایط بودن پلتفرم پیروی کند که در سه دسته گروه بندی می شوند

https://hamimohtava.com/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%db%8c%d8%b3%d8%a8%d9%88%da%a9/
https://hamimohtava.com/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%db%8c%d8%b3%d8%a8%d9%88%da%a9/


عدم وجود محتوای  استانداردهای انجمن فیس بوک: اینها قوانین اساسی پلتفرم هستند، مانند��
 .نامناسب یا ناامن

سیاست های کسب درآمد از شریک: این قوانین برای صفحه فیس بوک شما به عنوان یک کل و ��
همچنین محتوایی که ایجاد می کنید، نحوه اشتراک گذاری محتوای خود و نحوه دریافت و پرداخت 

 .های آنالین است

به قوانین عدم انتشار محتوای توهین آمیز یا   ردهای کسب درآمد از محتوا: این مومشیخط��
 .خشونت آمیز اشاره دارد

برای بررسی واجد شرایط بودن خود، به بخش فیس بوک استودیوی سازندگان خود بروید و روی 
 .برگه کسب درآمد کلیک کنید

  

 

  

 راه های کسب درآمد از فیسبوک

راه های کسب درآمد از فیسبوک می توانند بسیار متنوع و متعدد باشند. در ادامه برخی از بهترین 
 .این راه ها را بررسی خواهیم کرد



  

 تخصص خود را ارائه کنید ✅

 .یکی از راه های عالی برای کسب درآمد در فیس بوک این است که به سادگی مفید باشیم

، استیو استوارت در این کار استاد است. هر زمان که سؤالی در مورد پادکست یا FinCon انجمن در
ویرایش پادکست )حوزه تخصص او( وجود دارد، او توصیه های مفیدی را منتشر می کند. سایر 

 .اعضای گروه به شهرت استیو توجه کرده اند و عجله دارند تا او را در تاپیک های مرتبط تگ کنند

 .با گذشت زمان در حال حاضر او به متخصص در این حوزه تبدیل شده است

 حاال شاید بپرسید این شخص از چه راهی درآمد دارد؟

این فرد پس از مدتی که پادکست های حرفه ای تولید می کرد، در حال حاضر برای دیگران به تولید 
 .پادکست های حرفه ای مشغول است

حدی رشد کرده که کاراصلی خودش را رها کرده و در این حرفه مشغول امروز نیز کسب و کار او به 
 .فعالیت می باشد

  

 خدمات خود را در گروه های محلی تبلیغ کنید ✅

زمانی که اریکا کروپین کسب و کار حذف زباله های حیوانات خانگی خود را راه اندازی می کرد، در 
کسب و کار خود را معرفی کرده و   از آنها بود ده ها گروه محلی خرید/فروش/تجارت که قباًل عضوی

 .خدمات خود را تبلیغ کرد و یک ایده تقریبی از قیمت ارائه کرد

کرد شاید یک یا دو بازدید داشته باشد، اما در واقع با همین کار توانست چند صد او که فکر می
 .پیامک دریافت کند و در نتیجه خدماتش را گسترش دهد

  

 ه بسازیددر فیسبوک گرو✅

همانطور که می دانید فیسبوک مانند تمامی شبکه های اجتماعی دیگر، دارای یک نوار جستجو است 
که افراد در آن می توانند به جستجوی کاالها، اشخاص و خدمات مورد نظر خود بپردازند. پس برای 

ارید تبلیغ کنید. اینکه بهتر در فیسبوک دیده شوید، یک گروه بسازید و خدمات و محصوالتی را که د
 .با این روش شانس دیده شدن در جستجوها بیشتر خواهد شد



  

 برای وبالگ Crowdsource محتوای✅

بوک برای کسب درآمد استفاده کنید، کمک به های دیگری که می توانید از فیسیکی از راه
ند مفید سپاری محتوای وبالگ است. دریافت ایده های مختلف برای پست های خود می تواجمع

باشد و فیس بوک برای آن عالی است. در واقع کافی است شما در انجمن های مختلف فیسبوک از 
اعضا بخواهید در مورد موضوعی به شما مشورت دهند و ایده های خود مطرح کنند، به این ترتیب 

ود کسب و می توانید با کم ترین انرژی و زمان محتوایی عالی را جمع آوری کنید و از آن برای بهب
 .کارتان استفاده نمایید

  

 

  

 معرفی کسب و کارهای محلی به دیگران✅

کسب وکارها امکان محلی سازی وجود دارد. شما نیز می برای مشاهده اشخاص و یا  فیسبوک در
توانید با شناسایی کسب و کارهای مختلفی که در هر محله در حال فعالیت هستند و همچنین پیج 

 .فیسبوکی دارند و معرفی آن ها به دیگر کسب و کارها، درآمد بدست آورید

http://facebook.com/
http://facebook.com/


  

 ره بفروشیدچیزهایی را در بازار فیسبوک بخرید تا در جای دیگر دوبا✅

و شما می توانید این کار را در   خرید کم و فروش باال سریع ترین راه برای چند برابر کردن پول است
 .فیسبوک به راحتی انجام دهید

  

 چت ربات های مسنجر فیس بوک را بسازید✅

در حالی که قوانین و مقررات پیرامون فیس بوک مسنجر به عنوان یک کانال بازاریابی دائما در حال 
 .تغییر است، تقاضا برای چت بات ها همچنان در حال افزایش است

این را جایگزینی برای لیست ایمیل خود در نظر بگیرید و اگر بتوانید هنر ساخت اینها را از طریق 
بیاموزید، می توانید این را به عنوان یک سرویس به سایر  Chatfuel یا ManyChat خدماتی مانند

 .مشاغل ارائه دهید

اینها اغلب یک سری درس ارائه می دهند، یا از هوش مصنوعی یا ورودی های مشتری برای ارائه 
د تا یک نتیجه یا توصیه استفاده می کنند. برای مثال، شما می توانید یک فریلنسر را استخدام کنی

یک ربات نظرسنجی بسازد که بر اساس نحوه پاسخ مشتریان به چند سوال، توصیه هایی را ارائه 
 .می دهد

  

 از رویدادهای میزبانی فیسبوک کسب درآمد کنید✅

 آیا می توانید با میزبانی یک رویداد در فیس بوک درآمد کسب کنید؟

قات کوچک باشد، یا می تواند یک آموزش این می تواند یک رویداد حضوری مانند یک کارگاه یا مال
 .آنالین ارزشمند باشد که از طریق فیس بوک به صورت زنده ارائه می شود

توانید رویداد را از طریق جعبه ابزار رویدادهای فیسبوک بازاریابی کنید. آنها حتی در هر صورت، می
 .به شما این امکان را می دهند که پرداخت ها را جمع آوری کنید

  

 مدیر رسانه های اجتماعی شوید✅



دالر در سال است. با این  45000حقوق مدیر رسانه های اجتماعی ، متوسط Sendible طبق گفته
 .حال، بسیاری از شرکت ها نیازی به استخدام تمام وقت ندارند یا نمی خواهند

 آیا می توانید خدمات خود را به صورت فریلنسری ارائه دهید؟

رخی از شرکت هایی که قباًل مشتری آنها هستید نگاهی بیندازید. حضور آنها در برای شروع، به ب
 فیسبوک چگونه است؟ چگونه آن را بهبود می دهید؟

نمایش ضبط کنید یا چند گرافیک اجتماعی گذاری صفحهیک ویدیوی اشتراک Loom با ابزاری مانند
ای پیدا کنید. )نکته: می توانید گیرندهمیمتوانید تصایجاد کنید و ببینید آیا می Canva جدید را در

 از لینکدین نیز برای تبلیغ کسب و کار خود استفاده نمایید.(

  

 مشاغل فیس بوک را امتحان کنید✅

 .بله، می توانید از فیس بوک برای یافتن شغل جدید استفاده کنید

ل اطراف را خواهید دید در نوار کناری سمت چپ کلیک کنید، فهرستی از مشاغ Jobs اگر روی پیوند
که ممکن است واجد شرایط آنها باشید. می توانید بر اساس فاصله، نوع شغل )پاره وقت، تمام 

 .وقت، قرارداد و غیره( و دسته بندی فیلتر کنید

  

 در فیسبوک استخدام شوید✅

کر کنید که آنها اگر واقعًا نمی توانید از فیس بوک به اندازه کافی استفاده کنید، ممکن است به این ف
 !مستقیمًا به عنوان کارمند به شما حقوق بدهند

فیس بوک کارگرانی را از سراسر جهان استخدام می کند. برای کسب اطالعات بیشتر صفحه مشاغل 
 .را بررسی کنید

  

 محصول یا خدمات خود را تبلیغ کنید✅

 !اگر چیزی دارید که به آن افتخار می کنید، آن را در نمایه شخصی خود نشان دهید

دوستان و ارتباطات شما در فیس بوک همگی افرادی هستند که حداقل تا حدی اهمیت می دهند 
 .که شما چه کاری انجام می دهید، بنابراین می توانید به آنها اطالع دهید



  

 

  

محصوالت یا خدمات شرکت های دیگر را تبلیغ کنید )به عنوان یک شرکت ✅
 وابسته(

نمایه شخصی خود به اگر محصول یا خدمات خود را برای فروش ندارید، همچنان می توانید با 
 .عنوان یک شرکت وابسته در فیس بوک درآمد کسب کنید

  

 تبلیغات فیس بوک را مدیریت کنید✅

از آنجایی که فروش تبلیغات راه اصلی کسب درآمد فیس بوک است، قطعًا یک صنعت کامل حول 
 مدیریت و بهینه سازی آن تبلیغات می تواند پولساز باشد

  

 آمد کنیداز محتوای خود کسب در✅



 :روش مجزا در فیس بوک کسب درآمد کنند 3سازندگان محتوا می توانند از 

 تبلیغات ویدیویی در جریان 
 مشارکت های برند 
 اشتراک طرفداران 
 تبلیغات درون جریانی 

اگر محتوای ویدیویی برای فیس بوک تولید می کنید، می توانید با این تبلیغات درج شده به صورت 
نه فقط در  -کنید. )مشابه یوتیوب، اما معمواًل در وسط ویدیو درج می شود  خودکار درآمد کسب

 ابتدا.(

 :این الزامات البته در معرض تغییر هستند، اما شرایط فعلی واجد شرایط بودن عبارتند از

 .طرفدار 1000یک صفحه هوادار/تجاری با حداقل 

دقیقه طول  3یی نیاز دارید که حداقل دقیقه ای از ویدیوها 1بازدید  30000روز گذشته به  60در 
 .داشته باشند

 .شما باید دستورالعمل های خط مشی آنها را رعایت کنید

  

 همکاری با برندها✅

برای واجد شرایط بودن برای برنامه مشارکت برند رسمی فیس بوک، باید حداقل موارد زیر را داشته 
 :باشید

 1000 طرفدار در صفحه شما 
 15000  روز  60دقیقه کل زمان تماشا در همه ویدیوهای شما در  180000اشتراک پست یا

 گذشته

البته، اگر آن معیارها را برآورده نکنید، همچنان آزاد هستید که معامالت محتوای حمایت شده خود 
 .را انجام دهید

  

 ترافیک را به سمت وب سایت خود هدایت کنید✅

رآمد در فیس بوک این است که از صفحات تجاری و شخصی خود یکی دیگر از راه های کسب د
 .برای هدایت ترافیک به وبالگ استفاده کنید



  

 تبلیغات ویدئویی✅

در فیسبوک نیز مانند توئیتر امکان قراردادن تبلیغ در میان ویدئوها وجود دارد. با استفاده از این 
طور مثال آمارها نشان می دهد یک  روش هم صاحب برند وهم صاحب ویدئو سود خواهند برد. به

شرکت تولیدکننده آب معدنی با قراردادن تبلیغات خود در میان ویدئوها توانست، آگاهی از برند را 
 .برابر افزایش دهد 1.9دو برابر و همچنین فراخوان تبلیغات را 

دهایی با تبلیغات درون جریانی توجه مخاطبان را به خود جلب می کند و برای سازندگان و برن
مخاطبان قابل توجه ایده آل است. هنگامی که کاربر نیمه راه تماشای یک ویدیوی فیس بوک را 
پشت سر می گذارد، اگر به این معنی باشد که بتواند به محتوای اصلی ادامه دهد، احتمااًل کل یک 

 .تبلیغ را تماشا می کند

  

 اشتراک پولی را به صفحه خود اضافه کنید✅

های پولی می توانید از طریق طرفداران درآمد ماهانه ثابتی ایجاد کنید. افرادی که تراکاز طریق اش
کند کنندگان شما را تشویق میحاضر به پرداخت این اشتراک می شوند، اصواًل وفادارترین دنبال

با مبلغی تکراری برای تامین مالی صفحه شما بپردازند. این یک راه عالی برای برندها و سازندگان 
مخاطبان زیاد و فعال است تا از صفحه خود کسب درآمد کنند و به طرفداران با محتوای منحصر به 

 .فرد، تخفیف و پاداش دهند

  

 با برندها همکاری کنید✅

برای افزایش دسترسی و تنوع بخشیدن به خروجی محتوای خود، با یک شریک مرتبط و مکمل 
خواهند با اینفلوئنسرها، سازندگان و سایر ارند که میمحتوا ایجاد کنید. برندهای زیادی وجود د

تواند راهی ها برای دستیابی به مخاطبان جدید و افزایش آگاهی از برند کار کنند و این میشرکت
 .عالی برای افزایش تعداد فالوورها و ایجاد تعامل باشد

StyleNow Feed با Jasper's Boutique گان هر دو برند محتوای همکاری کرد تا برای دنبال کنند
تازه ارائه کند. شراکت پولی به دو شرکت اجازه داد تا در محتوای مرتبط با نیازهای هر دو مخاطب 

توانستند روی هر قسمت از محتوا کلیک کنند تا درباره هر برند اطالعات همکاری کنند و کاربران می
 .بیشتری کسب کنند

  



 

  

 مستقیمًا از طرفداران خود درآمد کسب کنید✅

بوک اخیرًا اعالم کرده است که تأکید بیشتری بر محتوای ویدیویی ارگانیک خواهد داشت که فیس
توانند با انجام یک ن و اینفلوئنسرها میطور خاص برای این پلتفرم ساخته شده است. سازندگابه

های پولی بوک، پاداشهای متوالی، مانند ایجاد تعداد معینی بازدید در یک حلقه فیسسری چالش
 .دالر در ماه را باز کنند 4000تا 

  

 رویدادهای پولی را به صورت آنالین اجرا کنید✅

یدادها را از طریق صفحه خود برنامه ویژگی رویدادهای پولی فیس بوک به شما امکان می دهد رو
ریزی، تنظیم و اجرا کنید، که برای سازندگان و مشاغلی که رویدادهای حضوری را به صورت آنالین 

 .انجام می دهند عالی است

Jasper’s Market  میزبان و تبلیغ تعدادی از رویدادها را از طریق صفحه تجاری فیس بوک خود
 .انجام می دهد



کمک می کند تا به مخاطبان جدیدی که به انواع  Jasper's Market ادهای آنالین بهمیزبانی روید
مختلف رویدادها عالقه مند هستند دسترسی پیدا کند. همچنین باعث ایجاد تعامل بین فالوورهایی 

 .می شود که ممکن است همه در یک مکان نباشند

ا در صفحه خود فعال کنید و برای ایجاد برای فعال کردن این مورد باید رویدادهای آنالین پولی ر
یک رویداد جدید، روی تب رویدادها کلیک کنید. گزینه "پرداخت" را انتخاب کنید و اطالعات مورد 

 .نیاز در مورد رویداد خود، قیمت و یک میزبان مشترک را در صورت داشتن یکی پر کنید

  

 بازدیدکنندگان را به فروشگاه آنالین خود هدایت کنید✅

 از طریق ویژگی های تجارت اجتماعی پلت فرم، خریداران را از صفحه فیس بوک خود به فروشگاه
Shopify وکار کوچک هایی است که قباًل یک کسبخود هدایت کنید. این یک راه عالی برای مارک
توانید های قدرتمند مشتریان را جذب کنند. میبوک دارند تا با تبلیغات قابل خرید و فراخواندر فیس

های قابل خرید با عملکرد خوب را به تبلیغات پولی تبدیل کنید تا ترافیک بیشتری را افزایش پست
 .خواهید به آنها دسترسی پیدا کنید، تعریف کنیددهید و مخاطبان هدف جدیدی را که می

یر خواست فروش را در میان طرفدارانی که قباًل با محتوای آن درگمی QUEENSHOP برند پوشاک
بودند، افزایش دهد. از ویژگی خرید زنده فیسبوک برای دسترسی به مشتریانی که دقیقًا در آن لحظه 

محصول در گوشه پایین صفحه به وب سایت برند  CTA آنالین بودند استفاده کرد و آنها را از طریق
درصدی  3.3ش برابری در هزینه تبلیغات و افزای 1.7هدایت کرد. ویدیوهای زنده منجر به بازدهی 

 .در سبد خرید شد

برای استفاده از این روش کافی است کاتالوگ محصول خود را به صفحه فیس بوک خود در مدیر 
کاتالوگ اضافه کنید و هنگامی که تصویر یا ویدیویی را پست می کنید به محصوالت مرتبط پیوند 

در زیر محصول یا « ژگیوی»دهید. برای پیوند دادن به یک محصول در جریان پخش زنده، روی 
 .خواهید بعد از شروع ویدیوتان نمایش داده شود، کلیک کنیدپیوندی که می



 

  

 الگوریتم فیس بوک و تاثیر آن در کسب درآمد

انگیز تصور نکنید. اما نمی توانید محبوبیت آن را انکار  شاید دیگر فیس بوک را جدید و هیجان
میلیارد نفر هر روز به طور  1.37میلیارد کاربر فعال ماهانه فیس بوک وجود دارد که  2کنید. بیش از 

 .فعال از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند

از فیس بوک دارند. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از افراد و مشاغل سعی در کسب درآمد 
با چنین مخاطب بالقوه گسترده ای، منطقی به نظر می رسد که بسیاری به فکر کسب درآمد از 

 .فیسبوک باشند

 .با این حال، کسب درآمد از فیسبوک می تواند چالش برانگیز باشد

کند  هر بار که شخصی فید فیس بوک خود را باز می کند، الگوریتم فیس بوک چهار مرحله را طی می
 :تا تصمیم بگیرد کدام پست را به آن شخص نشان دهد

 .الگوریتم فیسبوک شامل یک سری مفاهیم می شود که در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد

  موجودی��



الگوریتم تمام وضعیت های اخیر به اشتراک گذاشته شده توسط دوستان فرد و صفحاتی را که آنها 
 .دنبال می کنند بررسی می کند

  سیگنال ها ��

سپس نگاهی به طیف وسیعی از سیگنال ها بر اساس رفتار گذشته کاربر می اندازد. اینها عبارتند از: 
چه کسی پست را ایجاد کرده است، میانگین زمان صرف شده برای محتوا، مشارکت پست، برچسب 

ال قابل توجه از نقطه گذاری و نظرات، میزان آموزنده بودن پست و بسیاری از عالئم دیگر. یک سیگن
نظر پول سازی این است که الگوریتم وضعیت ها را از افراد به عنوان مهم تر از پست های صفحات 

 .وزن می کند

  هابینیپیش��

آیا آن  –دهد کند حدس بزند کاربر چگونه به یک داستان خاص واکنش نشان میسیگنال تالش می
 گیرد؟خواند یا نادیده میدهد، آن را میمیگذارد، درباره آن نظر را به اشتراک می

  امتیاز��

 .کندهای آن، برای هر پست یک امتیاز مرتبط ایجاد میبینیها و پیشالگوریتم بر اساس سیگنال

دهد که باالترین هایی را نشان میکند، فقط پستآوری میبوک فید یک شخص را جمعوقتی فیس
 .امتیاز مرتبط را دارند

بوک است، طرح مشابهی را در چگونه ایم که چگونه اینستاگرام که متعلق به فیسن دادهقباًل نشا
 .کندالگوریتم اینستاگرام را بدون تقلب واقعی شکست دهیم، اجرا می

 آیا شما یک کسب و کار و تأثیرگذار هستید یا فقط یک فرد معمولی؟

ین که در آن افراد می توانند با هم فیس بوک در درجه اول یک شبکه اجتماعی است. یک مکان آنال
معاشرت کنند و چیزهای مورد عالقه مشترک را به اشتراک بگذارند. این یکی از دالیلی است 

فیسبوک به پست های حساب شخصی یک نفر وزن بیشتری نسبت به پست های یک صفحه   که
 .تجاری می دهد

های وکارها حسابده گرفت. اگر کسببا این حال، حساب های تجاری را نباید به طور کامل نادی
بوک خود را به خوبی اداره کنند و محتوای باکیفیت را به طور منظم به اشتراک بگذارند، فیس

 .دهد و امتیازات مربوط به آنها را افزایش خواهد دادها را تشخیص میهای آنتالش

  



 اینفلوئنسر مارکتینگ در فیسبوک چیست؟

ها بسیاری از برندها برای کسب درآمد از فیسبوک تالش می کنند. در این شرایط، معمواًل شرکت
 .کنندبرای کمک به اینفلوئنسرها مراجعه می

اینفلوئنسرها می توانند محتوای حمایت شده را به طرفداران خود ارائه دهند. آنها همچنین ممکن 
 .تقیمًا کار کننداست با به اشتراک گذاری پیوندهای وابسته مس

گاهی اوقات اینفلوئنسرها می توانند محصوالت را به شیوه ای ظریف تر و شاید طنزآمیزتر تبلیغ 
 .کنند

شاید بهترین راه حل برای یک کسب و کار ایجاد صفحه فیس بوک نباشد، اما در عین حال با 
 .ان تر انجام شوداینفلوئنسرها کار کردن باعث می شود تا این فرآیند خیلی سریع تر و آس

  

 خالصه مطلب

بود. اگرچه در ایران  کسب درآمد از فیسبوک تمام تالش ما در این مطلب ارائه نکات مهم در رابطه با
اکانت های شخصی توجه خاصی به فیسبوک ندارند؛ اما کسب و کارها می توانند با روش هایی که 

روش خود را بهبود ببخشند. به صورت کلی در این مقاله بررسی کردیم، شناخت از برند و همچنین ف
تمامی شبکه های اجتماعی می توانند تاثیر قابل توجهی روی کسب و کارها داشته باشند، به این 

 .شرط که بدانیم چطور از آن ها در جهت منافع خودمان استفاده نماییم

 


