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این نوشتار ، یک راهنماى عمومى براى ایجاد یک کمپین درشبکه  هاى 
اجتماعى است، کمپینى براى توزیع اطالعات و معرفى  فیلم شما قبل از 

اکران  در جشنواره ها، چه توسط شخص شما و چه توسط شخص یا 
شرکت توزیع کننده فیلم شما.

براى هر فیلم جدید ، شما نیاز دارید که استراتژى مناسب جهت  توزیع 
محتوا در کانالهاى اجتماعى و رسانه ها داشته باشید. انتخاب  مطالب و 

زمان انتشار آنها و همچنین اولویت بندى و در مواردى انتشار انحصارى 
مطالب یا کانالها، بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

در صورت بهره گیرى از آژانس هاى اجتماعى و یا آژانس  هاى 
فروش ، حتما قبل از هر توزیع و انتشار محتوا در شبکه هاى اجتماعى 

با آنها مشورت کنید.
 همچنین با تیمى که مى تواند شما را در این خصوص راهنمایى کند 

مشورت کنید. مشورت با افراد با تجربه همیشه مفیداست.



ساخت روایتى از فیلم

تعیین و شناسایى مخاطبان

ایجاد و توسعه یک هویت بصرى 

تهیه یک تقویم براى تولید محتوا

ایجاد یک کمپین

فعال سازى

پیوستن به شبکه هاى اجتماعى جشنواره ها



فعال سازى

 آیا فیلم به صورت برجسته و ممتاز معرفى شده
و داراى تعداد هواداران زیاد در شبکههاى اجتماعى است؟

بله خیر

 اکانت (هاى) جدیدى جهت
 به کارگیرى و ارائه مطالب
ایجاد  کنید

 از این پروفایل ممتاز و شبکه  هوادارى جهت 
جلب مخاطب بهره بگیرید.



ایجاد و توسعه یک هویت ساخت روایتى از فیلم
بصرى (قابل رویت)

سعى کنید محتواى فیلم تان را در یک یا چند دسته بندى 
خاص قرار دهید، مثال الهامبخش ، فرهنگى ، اجتماعى، 

حقوق کودکان، جرم و جنایت و...قرار دهید.
 این دسته بندى ها به شما کمک مى کند که تم ها ، نقل 

قولها و وقایع  و نشانه هاى مورد نیازتان را درست طراحى 
کنید و با شبکه هاى اجتماعى جشنواره ها به اشتراك 

بگذارید.

ت 1   دسته بندى محتواى فیلم، به ساختن فضاى روایى تبلیغا
    شما کمک مى کند.

 تعریف ارزشهاى کلیدى موردنظر فیلم و تولید معادل 2
تصویرى آن

 از دیگران کمک بگیرید تا روایت هاى مختلفى از فیم داشته 3
باشید. فیلم یک محصوِل قابل تفسیر است، پس تفسیرها را 

جدى بگیرید و در تبلیغات استفاده کنید.

مخاطبان بالقوه فیلم و هر جشنواره را به صورت خاص 
شناسایى کنید. براى ارایه محتواى خاص آن مخاطب و 

ارائه پیامهاى کلیدى براى هر دسته، حداقل به سه درجه  
تفکیک در مورد مخاطبان فکرکنید.

 تعیین مخاطبانى که عالقه دارند فیلم شما را ببینند و دلیل 1
این عالقه 

 تعیین مخاطبانى که عالقه مند هستند بدانند چرا و چطور 2
این فیلم ساخته شده است 

 لیستى از همه شبکه هاى اجتماعى که احتمال دارد یا با فیلم 3
همراه بشوند و یا  به موضوع فیلم عالقه مند شوند، تهیه 
کنید و به طور فعال با آنها در ارتباط باشید و تعامل کنید.

تعیین و شناسایى مخاطب

مى توانید با عنوان فیلم و تصاویر تجسمى مرتبط با 
فیلم (شاید سمبلیک) بازى کنید. فضاى بصرى فیلم، 

بازیگران، لوکیشن، داستان و ... مى توان ایده هاى 
تصویرى منحصر به فردى به شما بدهد که مختص 

فیلم شماست. هویت بصرى منحصر به فرد فیلم شما، 
در واقع هویت شما در شبکه هاى اجتماعى است.

1-حفظ یکپارچگى بصرى در محتواسازى، به مرور
طرفداران وفادارى براى فیلم به وجود مى آورد که مى 

توانند بهتر از شما براى فیلم تبلیغ کنند.

2-اطمینان حاصل کنید که تمام آنچه به کار مى گیرید
. داراى کیفیت و رزولوشن باال باشد

3-از عکس فیلم، نقل قول ها، تایپوگرافى، تصویرسازى و
هرآنچه که مى تواند به تبلیغات تصویرى شما کمک کند، 

براى تبلیغ فیلم تان استفاه کنید 



روشهاى بصرى ، شناسایى مخاطبان و  ترسیم همه ى آنچه باید مخاطب 
بایدبداند ، در کل مى تواند به نفع کمپین تمام شود. پاسخ به سواالت زیرمى تواند 

در تعریف و تبیین استراتژى و تولید محتوا، مفید باشد.

تقویم  تولید محتوا تهیه کنید

• Film Fan Page
• Community Hub
• News and Events
• LIVE stream 1:1’s with your fans

• News and Events
• Giveaways and Promotions
• Leveraging trending topics/hashtags that

correlate with your film

• Engaging with the Film’s Key Audience

• Behind the Scenes
• Visual Storytelling using Film’s Key

Themes
• LIVE Event Capture

• Utilize the Film’s talent to share clips and
Behind the Scenes photos to their
personal communities.

• Personalized Geofilters for marketing
events.

• Event Content Capture 

چیست ؟ 1 هدف: هدف اولیه این کمپین و تبلیغات رسانه اى

ل مى شود ؟ 2 بازه زمانى : چه زمانى این کمپین فعا
3 مخاطب : با چه کسانى از این طریق صحبت مى کنیم ؟

4 ارزش : چرا مخاطب باید همراه ما بشود ؟

موفقیت : چه تصویرى از موفقیت ماندر این کار داریم و چطور مى توانیم آنرا 
اندازه بگیریم ؟

5

شبکه هاى اجتماعى و عملکرد مناسب : از چه پلتفرمى استفاده کنیم و چند وقت یکبار آن را 
آپدیت کنیم؟

6

7 تمام محتوا : چه مفاهیمى و محرکهایى را در محتوا بگنجانیم؟

 ایجاد بانک محتوى : تمام آنچه دارید و ایجاد کرده اید را جمع آورى
 کنید مانند عکسهایى از فیلم ، نقل قولها ریال عکسهاى پشت صحنه  و ... و

 هرآنچه مى توان در این تقویم محتوایى از آن استفاده کنید

8

پیشنهاداتى براى تولید محتواى 
شبکه هاى اجتماعى رایج



ایجاد یک کمپین

هشتگى بسازید که کاربران از آن در پستهاى روزانه خود  استفاده کنند • هشتگ 1
(e.g. MF = My Film)باید واضح باشد.  مرتبط با فیلم باشد ، از مخفف هاى ناشناخته مثل      

از هشتگ اصلى جشنواره ها در صفحات اجتماعى فیلمتان استفاده کنید. این هشتک ها به بیشتر دیده شدن فیلمتان کمک مى کنند. در ایام برگزارى جشنوارها ها، این هشتک ها مى 
توانند ببه بزرگترین موتور تبلیغاتى براى فیلمتان تبدیل شوند. هشتگ ها به شما این امکان را مى دهد تا گفتگو ها و اشتراکاتی که حول و حوش فیلمتان ب وجود مى آید را ردیابى، 

مشاهده و تقویت نمایید. براى انتخاب هشتگ مناسب براى فیلم تان، به نکات زیر توجه نمایید:

                                            استفاده نکنید
هشتگ بایدکوتاه باشد، چون که مخاطب آن را به خاطر مى سپارد و به  طور متناوب استغاده مى کند•

وقتى طرفداران از هشتگ شما استفاده مى کنند ، سعى کنید با آن ها ارتباط برقرار کنید و رابطه تان را حفظ کنید•

2 پیش از به کارگیرى از هشتگ انتخابى تان،  اطمینان حاصل کنید که این هشتگ پیش از آن استفاده نشده باشد

3 قبل از اینکه از هشتگ استفاده کنید، محتواى پست تان را کامال غنى کنید 

 5  براى پیش بردن کمپین به سطح باالتر ،    جمع و گروهتان را  با عوامل انگیزشى مانند بلیط مجانى و شرکت در اکران خصوصى و پیش نمایش و شرکت درپشت صحنه و ....ترغیب کنید 
که از هشتگ شما استفاده کنند و در مورد فیلم تان صحبت کنند

 4 براى هشتگ خودتون تبلیغ کنید و مسابقه ترتیب بدهید



توجه داشته باشید که در کشورهاى مختلف بعضى از صفحات اجتماعى از اعتبار و محبوبیت بیشترى برخوردارند. به 

. عنوان مثال در بعضى از نقاط دنیا اینستاگرام محبوبترین شبکه اجتماعى است و در جاى دیگر اسنپ چت

اما در تمام دنیا facebook و inkedin کماکان به عنوان شبکه اجتماعى کامال حرفه اى و قابل استناد به شمار مى 

روند. پس این دو شبکه اجتماعى را بسیار جدى بگیرید.

عضو صفحات اجتماعى جشنواره ها
در شبکه هاى اجتماعى شوید



معرفى ابزارها



FACEBOOK TOOLS

Name Free/Paid Link Description

Komofo Free http://www.komfo.com Provides full suite of Facebook analytics

Facebook Insights Free http://www.facebook.com/insights Provides full suite of Facebook analytics for 
both page and individual posts for all 

Simply Measured 
Freebies

Free http://www.simplymeasured.com/
freebies/facebook-competitive-
analysis

Compare your Facebook Fan Page against 
other films’.

Simply Measured 
Freebies

Free http://www.simplymeasured.com/
freebies/facebook-content-analysis

Analyze the performance of your content on 
Facebook.

Simply Measured 
Freebies

Free http://www.simplymeasured.com/
freebies/facebook-insights

In-depth analysis of your Facebook Fan 
Page visitors’ demographics and activity.



TWITTER TOOLS

Name Free/Paid Link Description

Tweet Reach Free http://www.tweetreach.com Find out how far your tweets traveled. 

My Top Tweet Free https://www.mytoptweet.com Find anyone’s Top 10 tweets, ordered by engagement.

SocialBro Free http://www.socialbro.com The free plan comes with analytics, best time to tweet, follow/
unfollow tools, and community segmentation.

SocialRank Free https://www.socialrank.com Receive a sorted list of your best followers, most influential 
followers, and most engaged followers. Useful to track the 
important people to engage with on Twitter.

Manage Flitter Free http://www.manageflitter.com Segment your followers according to a number of factors: last 
tweet, follower count, location, language and whether or not 
they follow you back. Scaled follow and unfollow. 

HashtagifyMe Free http://www.hashtagify.me Enter a hashtag to discover related tags, recent conversations, 
usage patterns, and influencers.



INSTAGRAM TOOLS

Name Free/Paid Link Description

Iconosquare Free http://
www.iconosquare.com

Get your total number of likes received, your most 
liked photos ever, your average 
number of likes and comments per photo, your 
follower growth charts and more advanced analytics.

Simply Measured 
Freebies

Free http://
www.simplymeasured.co
m/freebies/instagram-
analytics

Measure your Instagram engagement, content, 
trends and more.



GENERAL SOCIAL MEDIA TOOLS

Name Free/Paid Link Description

Social Mention Free http://
www.socialmention.com/

Searches and analyzes user-generated content, such as blogs, 
comments, bookmarks, events, news and video. It monitors 100+ 
social media properties, including Facebook, Twitter, YouTube, 
Google and more. 

RebelMouse Free https://
www.rebelmouse.com

A platform that is both dynamic and editable, allowing users to 
combine updates from across social networks into a “social 
front page” for a constantly current web presence.  

Google Alerts Free https://www.google.ca/
alerts

A free content monitoring service offered by Google that alerts 
users when new content from news, web, blogs, video and 
discussion groups matches a set of search terms determined by 
the user.  



GENERAL SOCIAL MEDIA TOOLS

Name Free/Paid Link Description

Radian6 Paid http://
www.exacttarget.com/
products/social-media-
marketing/radian6

A leader in social analytics, this service provides social media 
monitoring tools, social media engagement software, highly 
targeted social advertising and social marketing.  

Curalate Paid http://www.curalate.com Leading product in providing advanced image analytics to 
social media conversations for Instagram and Pinterest. 

Hootsuite - 
Enterprise 
Account 

Paid https://www.hootsuite.com A social media management system for businesses and 
organizations to execute campaigns in a collaborative fashion 
across multiple platforms. Key network integrations include 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ Pages, and social content 
apps include Instagram, Tumblr, YouTube and more.  
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