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شبکه متخصصان
120 نکته لینکدین

چاپ اولترجمه و گردآوری: محسن عقبایی
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این کتاب با حمایت مادی و معنوی
گروه رسانه ای کاما منتشر شده است:

88901279

kamamediagroup kamamedia.ir

kamamedia

گروه رسانه ای کاما

مجری و مشاور
 بازاریابی محتوا
 بازاریابی دیجیتال
 روابط عمومی تجاری
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 نام کتاب: شبکه متخصصان ۱۲۰ نکته لینکدین
تالیف: محسن عقبایی

صفحه آرا: نجیبه میرزاجانی
تیراژ: ۱۰۰۰

نوبت چاپ: اول
سال انتشار: بهار ۱۳۹۹

چاپ: مجتمع چاپ اوج نیلی
لیتوگرافی: مجتمع چاپ اوج نیلی

مشخصات ظاهری: ۱۴۰ ص
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۷۱۴-۲-۰

این کتاب با حمایت مادی و معنوی
گروه رسانه ای کاما منتشر شده است.

هرگونه اقتباس و استفاده از این اثر، مشروط به دریافت اجازه کتبی ناشر است.

دفتر مرکزی: خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، نبش ورشو، شماره 10، طبقه سوم

tacharabook
tacharabook
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tacharabook.ir
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فهرست
مقدمه

چه کسانی به سراغ لینکدین می روند؟

بخش اول
چگونه یک پروفایل تاثیرگذار بسازیم؟

     • تصویر پروفایل
     • نام

     • عنوان
     • خالصه
     • تجربه

     • مهارت ها و تاییدیه ها
     • گواهینامه ها

     • تحصیالت
     • عالیق

     • توصیه ها
     • اطالعات تماس

     • کارهای داوطلبانه
     • راهکارهای مقابله با پروفایل های دروغین
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بخش دوم
بازاریابی محتوا در لینکدین

     • چگونه یک محتوا در لینکدین همه گیر می شود؟
     • چگونه یک کامنت موثر بنویسیم؟

     • بازاریابی ویدئویی در لینکدین چگونه است؟
     • چگونه یک ویدئوی جذاب و حرفه ای تولید کنیم؟

     • هشتگ ها در لینکدین چگونه به ما کمک می کنند؟

بخش سوم
چگونه در لینکدین بیشتر دیده شویم؟

     • چگونه از گروه های لینکدین بیشتر بهره ببریم؟
     • چگونه یک مقاله تاثیر گذار بنویسیم؟
     • چگونه با مخاطبان وارد گفتگو شویم؟

     • چگونه در برندسازی شخصی موفق شویم؟
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ارتباط  اول  شرط  دارد:  اساسی  شرط  سه  کار  و  کسب  هر  در  موفقیت   
است. ارتباط  نهایت  در  هم  سوم  شرط  است.  ارتباط  هم  دوم  شرط   است، 
ارتباطات شکل  از  هیچ کسب و کاری بدون داشتن شبکه پایدار و منسجمی 
نمی گیرد. این ویژگی تمام کسب و کارها در تمام طول تاریخ بوده است. به بیان 
ساده تر می توان کسب و کار را در واژه ارتباط خالصه کرد؛ چراکه حتی ساده ترین 
و کوچک ترین کسب و کارها نیز برای ارایه خدمات و فروش محصوالت باید با 
مشتریان خویش در ارتباط باشد؛ یا برای تامین مواد اولیه و دریافت خدمات 
پشتیبانی باید با شرکت های همکار خود ارتباط برقرار کنند؛ یا برای حفظ جایگاه 
خود در بازار ضرورت دارد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم رقبای جدی خود 
بر حفظ  که  تاثیری  دلیل  به  نیز  درون سازمانی  ارتباطات  کنند؛ حتی  دنبال  را 
 روحیه کارکنان و تقویت هویت شغلی آنها دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
با بررسی کسب و کارهای موفق در تمام بازارهای محلی، ملی و حتی بین المللی 
به وضوح مشاهده می شود که موفق ترین برندها، دارای بیشترین و موثرترین 
ارتباطات  بهینه سازی  و  ساماندهی  برای  آنها  هستند.  ارتباطی  شبکه های 
رقبا،  کلیدی،  فروش، شرکای  و  توزیع  نهایی، شبکه  و  عمده  مشتریان  با  خود 
ارتباطی  ابزارهای  اقسام  و  انواع  از  کارکنان شان  و  رسانه ها  سهامداران، 
استفاده می کنند. با گسترش جادوی شبکه های اجتماعی در دو دهه گذشته، 
پلت فرم های متنوعی از قبیل فیس بوک، تویتر، اینستاگرام، پینترست، تامبلر، 

 مقدمه
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کاربران  میان  دوستانه  و  ساده  ارتباط های  ایجاد  برای  هرچند  و...  یوتیوب 
قرار  کارها  و  کسب  اختیار  در  نیز  را  فرصت  این  اما  بود  شده  ایجاد  اینترنت 
دادند تا سرعت و کیفیت برقرار ارتباط با ذی نفعان شان را باال ببرند. در میان 
برای  نه  اجتماعی  این شبکه  بود،  استثنا  »لینکدین« یک  پلت فرم ها  این  همه 
حفظ  ایجاد،  هدف  با  بلکه  مجازی  فضای  کاربران  عامۀ  تفریح  و  سرگرمی 
شد. ایجاد  کار  و  کسب  فضای  فعاالن  و  متخصصان  میان  ارتباط  تقویت   و 

شده  موفق  امروز  تابه  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت   2002 سال  در  لینکدین   
حدود 675 میلیون کاربر از 200 کشور دنیا جذب کند. تعداد کاربران لینکدین، 
و  فیس بوک  نظیر  اپلیکیشن هایی  کاربران  شمار  از  چشمگیری  طرز  به 
شک  بدون  اما  است  کمتر  کاربر  میلیارد  یک  و  میلیارد   1.7 با  اینستاگرام 
کیفیت حرفه ای کاربران لینکدین به مراتب باالتر از سایر شبکه های اجتماعی 
عکس های  و  نازل  کلیپ های  از  خالی  لینکدین  فضای  خوشبختانه  است. 
شبکه  این  بر  حاکم  منطق  است.  بی مایه  اینفلوئنسرنماهای  و  خصوصی 
اجتماعی بر اساس روابط حرفه ای میان متخصصان چیده شده و چنانچه یک 
می شود. زده  پس  سایرین  توسط  سرعت  به  کند،  تخطی  رایج  روال  از   کاربر 

ساده ترین امکانی که لینکدین در اختیار کسب و کارها قرار می دهد، معرفی مزیت ها 
و همچنین شناسایی استعدادها است. در مقابل این فرصت را نیز در اختیار افراد ماهر 
 و متخصص قرار می دهد تا با معرفی توانمندی های خود، شغلی شایسته پیدا کنند. 

 تب شبکه های اجتماعی در ایران، اصال به لینکدین نرسید. سلطه ای که در 
برهه های مختلف زمانی فیس بوک، تلگرام، اینستاگرام و واتس اپ بر فضای مجازی 
ایران ایجاد کردند، هیچ فرصتی برای خودنمایی به لینکدین نداد. البته فضای 
منطقی و حرفه ای لینکدین نیز با محتوای غالب و طیف مخاطبان گستردۀ این 
شبکه های اجتماعی همخوانی نداشت. پیچیدگی بیشتر لینکدین، نداشتن زبان 
 فارسی و سرگرم کننده نبودن، حاشیه امنی برای کاربران حرفه ای آن ایجاد کرد.
آرامشی که در لینکدین حاکم است بیش از آنکه یک تهدید باشد، یک فرصت 
است. شاید در نگاه اول به نظر بیاید صرف هزینه برای تولید محتوا و مدیریت 
به  اما  ندارد  را  الزم  بهره وری  آن  فعال  کاربران  تعداد  با  نسبت  در  رسانه  این 
لینکدین نگریست؛ با دیدی عمیق تر به  این دیدگاه را رد کرد و  باید   دو دلیل 
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اول اینکه کاربران لینکدین هرچند کم شمار هستند اما به اتفاق از جمله افراد 
تحصیل کرده و ماهر جامعه به شمار می روند. این افراد به عنوان اعضای گروه های 
مرجع جامعه بر تصمیم سایرین تاثیر می گذارند. از این رو، حضور موفق و موثر 
 در لینکدین، بر شمار افراد مرجعی که نسبت به یک برند آگاهی دارند، می افزاید.
در  را  شدن  دیده  بیشتر  فرصت  لینکدین،  در  رقبا  حضور  عدم  اینکه  دوم 
غفلت  از  گرفتن  بهره  با  که  برندهایی  می دهد.  قرار  فعال  برندهای  اختیار 
به  می کنند،  فعالیت  لینکدین  در  حرفه ای  و  اصولی  صورت  به  رقبایشان، 
و  می شوند  اجتماعی  شبکه  این  در  خود  کار  و  کسب  پرچمدار  سرعت 
عقب ماندگی  این  جبران  بی شک  می دهند.  افزایش  رقبا  با  را  خود  فاصله 
بود. خواهد  زمانبر  و  پرهزینه  بسیار  کرده اند  غفلت  که  برندهایی   برای 

که  کنجکاوی  کارشناسان  و  مدیران  راهنمایی  هدف  با  متخصصان«  »شبکه   
سعی دارند از لینکدین برای توسعه ارتباط های حرفه ای خود استفاده کنند، تهیه 
شده است. این کتاب فقط به معرفی لینکدین و ظرفیت های آن نمی پردازد بلکه 
به صورت یک راهنمای عملیاتی، خواننده را در مسیر ایجاد حساب کاربری و  
بهینه سازی صفحه شخصی گام به گام پیش می برد. نویسنده و طراحان این کتاب 
 سعی کرده اند با استفاده از تصاویر گرافیکی این مسیر را تا حد امکان هموارتر کنند.
البته برای بهره برداری بیشتر از لینکدین الزم است عالوه بر نکاتی که در این کتاب 
شرح داده می شود، وقت کافی برای پرسه زنی در سایت نیز اختصاص داده شود. 
با توجه به اینکه لینکدین همانند هر شبکه اجتماعی دیگری، هر از چند صباحی 
یک نسخه جدید از سایت و اپلیکیشن خود منتشر می کند، ضرورت دارد پس از 
مطالعه این کتاب، اطالعات خود را به روز نگه دارید. این کتاب بر اساس آخرین 
نسخه 2020 لینکدین تهیه شده است. برای اینکه خوانندگان در آینده، همچنان 
به روز باشند و دسترسی ساده تری به ترفندهای کار با لینکدین داشته باشند، 
آخرین راهکارها و توصیه های فعالیت موثر در این شبکه اجتماعی به صورت 
این  از مطالعه کتاب، می توانید  تاچارا به روز می شود. پس  مداوم روی سایت 
 صفحه اختصاصی را دنبال کنید و به آخرین مهارتهای کار با لینکدین مجهز شوید.

 »شبکه متخصصان« سومین کتاب از سری کتابهای کسب و کار انتشارات تاچارا 
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است. این کتاب حاصل دو سال تحقیق، فعالیت عملیاتی در لینکدین، گردآوری 
آخرین اطالعات و ترفندهای حضور موثر در این شبکه اجتماعی توسط نویسنده 
است. با توجه به اینکه منابع بسیار محدودی در مورد لینکدین به زبان فارسی 
وجود دارند، امیدواریم این کتاب بتواند به صاحبان کسب و کارها و همچنین 
کند. کمک  هستند،  شغلی شان  روابط  توسعه  دنبال  به  که  متخصصی   افراد 
کیفی،  محتوایی  تا  کردیم  را  خود  سعی  نهایت  کتاب  این  تهیه  روند  در 
با  اگر  می شویم  مفتخر  و  خوشحال  بسیار  دهیم.  ارایه  روان  و  مستند 
کنید؛  راهنمایی  گرفته ایم  پیش  در  که  مسیری  این  در  را  ما  خودتان  نظرهای 
هستید. مشتاق  و  کنجکاو  خواننده های  شما  مسیر،  این  راهنمای  تنها   چراکه 

 حمید روستا
نوروز 1399
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لینکدین چیست؟
و  سرسبز  مراتع  در  و  کرده اید  ثبت نام  طبیعت گردی  تور  یک  در  کنید  فرض 
زیبا مشغول قدم زدن هستید. حال راهنمای تور از شما می خواهد که در یک 
چالش شرکت کنید و به همراه دوستان دیگر به سراغ قارچ های وحشی که در 
دل طبیعت روییده اند، بروید. ماموریت شما این است که قارچ های خوردنی و 
مفید را پیدا و آنها را تا ظهر جمع آوری کنید. اکنون آنچه به شما کمک می کند 
مهارت شما در تشخیص قارچ های خوراکی از انواع سمی آن است. شما باید در 
این امر متخصص باشید وگرنه ممکن است عواقب یک مسمومیت شدید همه 

گروه را تهدید کند.
خورشید به وسط آسمان می رسد و وقت تمام می شود. حاال شما به همراه دیگر 
افراد گروه دور هم جمع می شوید و قارچ هایتان را روی زمین می گذارید. برای 
شما که تخصص در چیدن قارچ های خوراکی دارید از همان لحظه اول معلوم 
می شود که کدام یک از هم گروهی هایتان مانند شما در این کار تخصص دارد. 
درست در زمانی که افراد ناشی به دنبال چون و چرای اشتباهات خود می گردند، 
شما خوشحال به سراغ افراد متخصص می روید و در مورد این موفقیت با آنها 

مشغول گفت وگو می شوید. 
در دنیای امروز که شبکه های اجتماعی مانند قارچ در زمین دنیای علم و فناوری 
پیشرفت  مسیر  در  تا  کنید  انتخاب  درستی  به  را  مفید  موارد  باید  می رویند، 
از  را  لینکدین  نام  شاید  آورد.  فراهم  برایتان  را  خوشی  اوقات  و  کند  کمکتان 
همکاران، هم کالسی ها و دوستانتان شنیده باشید، بی درنگ این همان بستری 
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است که به شما در ارائه تخصص و مهارت خود به دیگران کمک می کند.
داده شده  توسعه  افراد حرفه ای  برای  که  است  اجتماعی  لینکدین یک شبکه 
دیگر  از  تخصصی تر  دارد،  وجود  پلتفرم  این  در  که  امکاناتی  بنابراین  است. 
شبکه های اجتماعی است. با این وجود کار با آن لذت بخش است؛ چراکه در 
لینکدین با افراد هم رشته و یا مرتبط با تخصص خود آشنا می شوید و می توانید 
نحو  به  یکدیگر  تخصص  از  یا  و  گذاشته  اشتراک  به  هم  با  را  توانایی هایتان 
بود  برایتان مفید خواهد  آنقدر  تبادل اطالعات  این  نتیجه  ببرید.  بهره  احسن 
که می توانید به عنوان کارفرما افراد متخصص را به همکاری دعوت کنید و یا به 

عنوان مختصص از سوی کارفرمایان به همکاری دعوت شوید.
اگر  است.  افراد حرفه ای  برای  اجتماعی  لینکدین یک شبکه ای  بیان ساده،  به 
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اداره  در یک شرکت بزرگ در سمت مدیرعامل فعالیت می کنید و یا مشغول 
موقعیت های  دانشجو  یک  عنوان  به  اگر  حتی  هستید،  محلی  فروشگاه  یک 
شغلی آینده را می سنجید، لینکدین بستری مناسب و مفید برای شما است. 
تور طبیعت گردی را به یاد بیاورید؛ بی تردید شما در تور بعدی تمایل بیشتری 
برای همراهی با همان افراد متخصص در یافتن قارچ های خوراکی دارید، چرا که 
حس می کنید در همراهی با آنها چیزهای بیشتری از یکدیگر می آموزید و راحت تر به 

یکدیگر کمک می کنید.
شبکه  این  در  است.  حرفه ای  افراد  با  مالقات  برقراری  زمینه ساز  لینکدین 
می توانید با یکدیگر ارتباط بر قرار کنید، از طریق ویژگی پیام خصوصی با یکدیگر 
صحبت کنید و تمامی سوابق کاری و دستاوردهای خود را در پروفایلی منظم 
و سازماندهی شده بنویسید تا افراد دیگر آن را ببینند. البته باید یادآور شویم 
که لینکدین به 20 زبان زنده دنیا در دسترس کاربران است اما متاسفانه زبان 
فارسی جزو آنها نیست. پیشنهاد ما استفاده از زبان انگلیسی برای فعالیت در 
لینکدین است. بی تردید برای این منظور بهتر است دانش کافی زبان انگلیسی 
را داشته باشید و یا از افراد متخصص این رشته کمک بگیرید. گفتنی است، 
فارسی  به  امکان  حد  تا  لینکدین  تخصصی  عبارت های  و  واژگان  کتاب  این  در 

برگردانده شده اند تا شما کاربران ایرانی راحت تر با آن ارتباط برقرار کنید.
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طرح یک پروفایل حرفه ای در لینکدین
اگر می خواهید در جمع 645 میلیون کاربر حرفه ای لینکدین قد علم کنید، باید 

تمرکز ویژه ای روی پروفایل خود دشته باشید.
#نام#تصویر_پروفایل

#تصویر _بنر

یک تصویر حرفه ای چه تاثیری دارد؟

21 برابر
بازدید بیشتر 

پروفایل

9 برابر
درخواست بیشتر 
برای برقراری ارتباط

36 برابر
پیام بیشتر

کاربران لینکدین برای انتخاب 
شما به عناون یک همکار یا 
کارفرما، نخست به تصویر 

پروفایل شما می نگرند و به 
چشمان تان توجه می کنند.

در این بخش نام کامل خود را 
بنویسد و از کاربرد نام مستعار 

پرهیز کنید.

در این بخش می توانید از تصاویرمربوط به 
برند، وبسایت و کسب وکارتان استفاده کنید.
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این مهمترین بخش در پروفایل 
شماست و باید برای نوشتن آن 

خالق باشید. کوتاه و مختصر 
بنویسید و از واژگان کلی برای 

توصیف پرهیز کنید.

در این بخش مهارت، تجربه و 
سابقه خود را به صورت موردی 

به نمایش بگذارید. اگر از 
کلمات کلیدی برای نامگذاری 
پروژه های خود استفاده کنید 
شانس جستجوی پروفایل در 

لینکدین افزایش می یابد و 
بیشتر دیده می شوید.

در این بخش باید کوتاه 
بنویسید، اما نباید 
از واژگان اختصاری 

استفاده کنید. کلمات 
کلیدی مربوط به 

کسب وکارتان را به 
کار ببرید تا شانس 
جستجوی پروفایل 

افزایش یابد. از زبان 
رسمی استفاده کنید 

و مهمترین مهارت های 
خود را عنوان کنید.

در لینکدین به کاربرانی که شما با آنها ارتباط برقرار 
کرده اید، کانکشن گفته می شود. کانکشن ها بر اساس 
ترتیب رابطه به سه نوع: دست اول ))1st، دست دوم 

)2nd( و دست سوم )3rd( طبقه بندی می شوند.

اگر موقعیت جغرافیایی 
کسب وکارتان را در پروفایل وارد 
کنید، میزان جستجوی پروفایل 
شما تا 21 برابر افزایش می یابد.

از این بخش برای ارائه 
نمونه کارها بهره ببرید 
تا مهارت هایی که عنوان 

کردید را اثبات کنید

تجربیات خود را در بخش 
خالصه، تصویری کنید.

شما می توانید به بخش خالصه 
مواردی مانند: تصویر، ویدئو، 

وبسایت، بالگ و یا لینک مربوط 
را اضافه کنید. با این روش 

می توانید میزان محتوا را افزایش 
دهید.

#عنوان

#پروژه_ها

#خالصه

#کانکشن_ها
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این بخش میزان تاثیرگذاری پروفایل شما را نشان می دهد. برای 
اینکه پروفایل خود را قوی کنید می توانید به پشنهادات هر بخش 

توجه کنید و محتوای مربوط را به پروفایل تان اضافه کنید.

بررسی درآمد
میزان درآمد خود 

را نسبت به 
همکاران تان بررسی 

کنید

عالقه شغلی
در این بخش 

می توانید اعالم کنید 
که برای استخدام 

آماده هستید.

نصیحت شغلی
با فعال کردن این بخش نظر دیگران را درباره شغل تان بدانید.

بازدید پروفایل
در این بخش می توانید ببینید که در 90 روز گذشته چه کسانی از پروفایل 
شما بازدید کرده اند. حساب های رایگان 5 کاربر آخر را نشان می دهند، اما 

با استفاده از حساب های پولی می توانید همه کاربران را ببینید.

اگر پروفایل خود را به 
حالت خصوصی تغییر داده 
باشید، نمی توانید مشخصات 
بازدیدکنندگان را ببینید و 
فقط تعداد آنها برایتان قابل 
مشاهده است.

با این روش اگر پروفایل 
دیگران را بازدید کنید به 
عنوان فرد ناشناس
شناخته می شوید.
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تجربه، یکی از بخش هایی است که در لینکدین توجه کاربران را به 
پروفایل شما جلب می کند. در این بخش از مسئولیت ها، دستاوردها و 

نحوه ارتقاء کسب وکار خود بگویید.
مهارت های خود را در فهرستی از دستاوردها و موفقیت ها به تصویر 

بکشید. در این بخش هم می توانید از محتوای تصویری، وبسایت و دیگر 
محتوای مربوط استفاده کنید.

اگر در بخش تجربه بیش از یک موقعیت شغلی را فهرست کنید، بازدید 
پروفایلتان تا 29 برابر افزایش می یابد.

68 درصد کاربران لینکدین 
از این پلتفرم برای ایجاد رابطه 
با اعضای موسسه و کسب وکار 

قبلی خود استفاده می کنند. 91 درصد کارفرایان 
در لینکدین دوست دارند 

کارمند مورد نظرشان 
تجربه کاری داشته باشد.

65 درصد 
کارفرمایان تجربیات مرتبط 

به شغل را می پسندند.
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حقایقى که باید براى موفقیت
در سال 2020 بدانیم

لینکدین بیش از

645 میلیون
کاربر دارد

بیش از 303 میلیون
کاربر به صورت ماهانه از لینکدین 

استفاده مى کنند

آمار کاربران لینکدین

87 میلیون
 نسل جوان در لینکدین عضو هستند

645M

31

40 درصد کاربران
لینکدین هر روز وارد این

شبکه مى شوند

Sign in

Email address

Password

Forget your password?
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حدود 
40 میلیون

دانش آموز و دانشجو در 
لینکدین عضو هستند.

56 درصد
کاربران لینکدین 

مرد هستند

44 درصد
کاربران لینکدین زن 

هستند

جمعیت شناسى در لینکدین

75 درصد
کاربران لینکدین بیش 

از 50 هزار دالر در 
سال درآمد دارند

45 درصد
کاربران لینکدین بیش 

از 75 هزار دالر در 
سال در  آمد دارند

41 درصد
میلیونرها در 

لینکدین عضو هستند

پولدارها در لینکدین
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Search

3 میلیون
موقعیت شغلى در لینکدین 

تعریف شده است

122 میلیون نفر
 از طریق مشاهده پروفایل هایشان 

در لینکدین به مصاحبه شغلى 
دعوت شده اند

استخدام در لینکدین

9 میلیون
محتوا به صورت هفتگى در 

لینکدین منتشر مى شود

91 درصد
مدیران بازاریابى 

محتواى باکیفیت را در 
لینکدین پیدا مى کنند

لینکدین بهترین شبکه براى 
بازاریابان است و

 94 درصد
 آنها محتوایشان را در این شبکه 

منتشر مى کنند

تولید محتوا در لینکدین

JOBS
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در لینکدین به مصاحبه شغلى 
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استخدام در لینکدین

9 میلیون
محتوا به صورت هفتگى در 

لینکدین منتشر مى شود

91 درصد
مدیران بازاریابى 

محتواى باکیفیت را در 
لینکدین پیدا مى کنند

لینکدین بهترین شبکه براى 
بازاریابان است و

 94 درصد
 آنها محتوایشان را در این شبکه 

منتشر مى کنند

تولید محتوا در لینکدین

JOBS

پست هاى پرسش و 
پاسخ کاربران بیشترى 

را جذب مى کنند

متن هاى طوالنى 
بیشتر به اشتراك 
گذاشته مى شوند

مقاله هاى بدون ویدیو 
در لینکدین بیشتر 

طرفدار دارند.

انتشار چه محتوایى در لینکدین
 کارآمدتر است؟

HOW?HOW?

SHARE
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