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 :مقدمه 

زایا و مندی از م های نوین ارتباطی زندگی بشر را دگرگون کرده و شناخت ابعاد مختلف تغییرات به وجود آمده، برای بهرهتکنولوژی

های آن ضروری است. این دگرگونی های ناشی از جهانی شدن و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات آمادگی برای مواجهه با چالش

صادی را نیز تحت تاثیر قرار  سب و کار و نظام اقت ست و الگوی ک صادی و اجتماعی ا سبات زندگی اقت سیاری از منا تعیین کننده ب

 مترین اثر اقتصادی این انقالب، استقرار و فراگیری اقتصاد دیجیتالی است. داده است و مه

بر شاابکه،  یاقتصاااد مبتن ،ینترنتیعنوان اقتصاااد ا از آن به اساات، یتالیجید یهاپلتفرم پایه بر آن گسااتر  که تالیجیاقتصاااد د 

صاد مبتن صاد ؛شودیبر وب هم نام برده م یاقت های ارتباطی، شبکه شامل تالیجید یهایفناور هیمت اعظم آن بر پاسکه قی اقت

 های اطالعاتی است و مختصات عمده آن عبارتست از:ها، نرم افزارها و سایر فناوریرایانه

 ی بودنجهان 

 هادهیمانند ا رملموسیتمرکز اطالعات و ارتباطات بر امور غ  

  اجزاء آن شدید بینارتباط وجود 
 

  بازاریابی دیجیتال 

افزایش دسااترساای و به لداقل رساااندن تاخیر زمانی تا بازار بر نوآوری کسااب و کار تاثیر می گرارد. امروزه بساایاری از اینترنت با 

ستفاده کاربران از  یتعامالت اجتماعی و کسب و کار افراد به فضای مجازی کشیده شده است و ارتباطات مجاز بخش عمده ای از ا

 عی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.در این میان شبکه های اجتماست. این فضا

ست و تفاوت جنسبازاریابی در دنیای امروز   ست. سنتی پیدا های چشمگیری با مفهوم بازاریابی متفاوتی گرفته ا بازاریابی   کرده ا

نوین تمام فرم های سنتی بازاریابی را دگرگون کرده است. صالبان مشاغل مختلف برای موفق شدن و رونق بخشی به کسب و کار 

ی محصااو ت و خدمات با کیفیت و مولوب، سااعی در بیشااتر و بهتر دیده خود و هم چنین افزایش فرو  خود باید در کنار ارائه

شند شته با شرکت که در لالی ،شدن دا سایت  چندی پیش هدف از بازاریابی آنالین فقط جلب توجه مشتری برای کلیک و ورود به 

ست. شتری ا ستا را دانلود نمی کنند بلکه محتوا را کاربران دیگر فقط داده بود، اما اکنون هدف ایجاد تعامل پایدار با م به یز نهای ای

 .اشتراک می گرارند

شبکه ست. موفقیت تبلیغات و کمپین های اجتماعیاز محبوبترین  ستاگرام ا ست مجازی، این شبکه به لدی ا های بازرگانی در این  

 های اجتماعی شده است.که بازاریابی اینستاگرامی خود تبدیل به یک شاخه تخصصی از بازاریابی شبکه

ست و جومی بازاریابی دیجیتالهای از جمله رو  ستفاده از موتورهای ج شبکه، 1توان به ا ستفاده از  ، 2های اجتماعیبازاریابی با ا

شاره کردو...  3بازاریابی محتوایی سیله قابلیتمرکور در هر یک از موارد . ا شناخته آهایی وجود دارد که بتوان به و شتر دیده و  نها بی

 است.شد. یکی از این قابلیت ها، تبدیل شدن به واینر 

 :تعریف 

رگرم سبه معنی توان این واژه را . در یک تعریف کلی میکندهای اجتماعی پخش میکننده تولید و در شبکهویدئوهای سرگرم نروای

  کار برد.بهکننده 

                                                           
1. search engine marketing 
2. social network marketing 
3. content marketing 
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شاخهبه عبارت دقیقتر  سرها ای ازواینرها  ستند که با تولید  اینفلوئن ستهه پرتعدادی از مخاطبان را به  اند، پایگاهمحتوای طنز توان

سته از افراد   وبا تولید ویدئوها و انواع دیگر محتوای کمدی نظر کاربران عادی را به خود جلب را که سمت خود جرب کنند. این د

 گویند.می 2و ها و پست های آنها واینئو به وید 1واینرکنند از این طریق کسب درآمد می

   ربالگر و اینفلوئنستفاوت واینر  با 

 
 

 .با موضوعات اجتماعی می سازند و اغلب ، افرادی هستند که در شبکه اجتماعی اینستاگرام ویدئو های طنزواینرها

ستند که دارای تخصص بالگرها ست خاصی افرادی ه شته ه ضوع یا یک ر ها با بیان ند که این تخصص را در قالب ویدئودر یک مو

 تمتفاو …نیکی، آرایشگری ومکاکنند. این تخصص ها از پزشکی گرفته تا منتقل میر فضای سایبر به دنبال کنندگان خود دساده 

 شوند.می شامل را تری گسترده هایزمینه ه وبود

سر از رفتار و به نحوی  ها می توانندو این دنبال کنندهبوده دارای دنبال کننده های بساایار با یی  هسااتند کهافرادی  هااینفلوئن

 و رفتار و شخصیت او را تایید و دنبال کنند.  گرفتههای اینفلوئنسر تاثیر صحبت

 :تاریخچه 

سال  شتراک گراری ویدئو بود که در  سایت ا صل یک  فعالیت خود را آغاز کرد و به کاربران خود اجازه می 2013واین در ا

 . ای منتشر کنندثانیه 7داد که ویدئو های 

وتیوب فیسبوک،یمریکایی به وجود آمده اند،با تاسیس شبکه اجتماعی آهای اجتماعی مریکا و شبکهآاولین واینر ها در کشور 

 و واین با فاصااله زمانی کمی اولین واینر ها فعالیت خود را آغاز کردند و به دلیل درآمد بساایار زیاد آنها، افراد زیادی به این

 لوزه سوق پیدا کردند.

 : ابزار، بستر، موضوع و نحوه فعالیت 

سازی از طریق کلیپز شخصی ابزارهای واینرند که تمایافزار ویرایش عکس و فیلم، خالقیت و نقوه شبکه اجتماعی، نرموژه، متن، س

ساند بدین طریق که و جرب تبلیغات،  سرکلیپ این درفرد را به درآمد بر سپان ستقیما برندی به عنوان ا ود یا در شمعرفی می ها م

 .کپشن اینستاگرام، تبلیغاتی وجود دارد

ی هر برند دارند و برخی دیگر در کنار تولید محتوای طنزی که دارند طور مستقل سعی بر تولید محتواهای خاص و ویژه برابرخی به

هایی خاص برای ریزیدهند و سااناریوها و برنامهکشااد، کار تبلیغات را به شااکل عمومی انجام میو مخاطبان را به ساامت خود می

 معرفی برندهای گوناگون ندارند.

 

                                                           
. Vayner1 

.Vayn2 

اینفلوئنسرواینر

https://neshanet.com/mag/who-is-influencer
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
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 :موضوعات 

ستند و تقریبا همه سازند ها درباره همه چیز ویدیو میواینر ضوعات به روز ه ست که این مو شترک بین تمام آنها این ا ولی نقوه م

صه.  مخاطبان با آن روزانه برخورد دارند سالمتی و ورز ، تبلیغات در عر سرگرمی،  سبک زندگی، هنر و  های گوناگون مانند مد و 

 . شودنجام میا مانند  تبلیغات بنری، ویدئویی و استوریدر قالب تولیدات و خدمات 

 :در ایران 

ستصنعت واین یا وای صنعت نوپا ا سرگرم کننده در ایران تولید واین یا ویدیوسابقه . نرینگ در ایران یک  چند  به همینهم های 

شته بر ست. محبوبیت پلتفرم . گرددمیسال گر ستاگرام جایگاه خوبی در تبلیغات بازرگانی در ایران پیدا کرده ا شبکه اجتماعی این

کم میلیون کاربر دارد. تبلیغات موبایلی کم45اینسااتاگرام و تعداد کاربرانش در ایران رو به افزایش اساات و در لال لاضاار لدود 

سنتی خود تنگ می صه بازیگری را برای رقبای  سرها یا افراد معروف و پیجکنعر شانس د. اینفلوئن ضوعی تاثیرگرار، معمو   های مو

برندهای مشااهور لاضاارند برای تبلیص محصااول و خدمات و جرب فالوئر، قید رسااانه  بساایاری اززیادی برای کسااب درآمد دارند. 

شبکه ست تبلیغیهااندام کنند. این برندها به پیجها عرضقدرتمند تلویزیون را زده و در این   یی که فالوئر میلیونی دارند برای هر پ

 کنند. پرداخت می یمیلیون مبالصلاوی عکس، ویدئو و گرافیک متناسب با تعداد فالوئرها 

گراری آنها در سلیقه جمعی می شود. هر چند واضح است که این تاثیر صرفا روی بازار و اقتصاد ها باعث قدرت تاثیرمحبوبیت واینر

ست. وقتی این واینرگاهی پیامنیست و  سیاری از طرفداران ا توانند این همه ها میهای فرهنگی و اجتماعی واینرها هم مورد قبول ب

سرمارکتینگ موفق خواهند  شود پس قوعا در بازاریابی تاثیر گرار یا اینفلوئن ست آنها هزاران بار دیده  شند و هر پ شته با طرفدار دا

 کنند.های خود پیروی میها خودآگاه یا ناخودآگاه از سلبریتین واینربود. چون دنبال کنندگان ای

سمش، دوربین مخفی، ن سان خو  ذوق بودند اما رفته رفته ایده هایی نظیر: داب شتر عکا ستاگرام بی ستین واینرهای ایرانی در این خ

 …ران، کودکان بامزه و شیرین زبان و کلیپ های سرگرم کننده طنز، کمدی و استندآپ، ساخت انیمیشن، تسترهای غرا، ورزشکا

ستر، آیدین زواره ای و  .شدند ایرانی طرفدار پر های ایده از سترت سوریلند، آرات، م صبوری، لسن ریوندی،  از جمله اینها … علی 

 هستند.

 ها: نریانواع وا 

 

 

 

واینر های خردسال

رواینر های کمدین و دابسمش

واینر های چالشی

واینر های انیمیشن
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 بندی:جمع 

م هطورکلی فضااای مجازی اهل اینسااتاگرام و به کساایلتی اگر های اجتماعی بر هیچ کس پوشاایده نیساات. قدرت تاثیر شاابکه

توان برالتی از کنار شاابکه نمی در جامعه امروزمان های رایج فرهنگها و خردهروند اوضاااع فرهنگاطالع از برای نمیخواهد باشااد 

چندان کرده . همین اقبال عمومی بوده که موجبات رشااد بسااترهای درآمدزایی در این فضااا را هم دومحبوب اینسااتاگرام گرشاات

  .است

صو ت و خدمات ان  شبکه های اجتماعی می خواهند تا برای مح صرف هزینه از واینرهای مختلف در  شاغل با  صالبان م برخی از 

شدن را تا  ساب می توان تمایل به واینر  ست. با این ل شته ا سیار نتیجه ی مولوبی دا شاید بتوان گفت این راه ب ها تبلیص کنند. 

 .دیهی تلقی کردلدودی طبیعی و ب

ها برای تواند از آن سود ببرد. لال اگر بحث درآمدزایی هم به میان باشد، دسترم اینستاگرام تریبونی آزاد است که هر کس میفپلت

 های کالن از این بستر اجتماعی و عمومی هستند. در لال درآمدزایی تولید انواع محتوا باز است. واینرها

توانند توجه و در یک کالم، درآمدزایی واینرها اساااسااا از طریق تبلیغات اساات. این افراد به واسااوه پایگاه قوی مخاطبانشااان می 

سب شان قرار بدهند. پیشتمرکزی را که ک شتری نیاز دارند در اختیار ه بینی آینده فعالیت آنها و البتوکارهای مختلف برای جلب م

ما ا ای نیازمند استهای جدی و لرفهگراری این روند تازه هم به کارشناسیکمی دشوار است. لتی ارز  دنیای بازاریابی و تبلیص

 .های اجتماعی هستند و باید آنها را جدی گرفتباید قبول کرد که واینرها در لال تاختن پیروزمندانه در شبکه بهرلال

  

  

   


