


1. روز کاری
مــردم دوســت دارنــد ببیننــد در پشــت صحنــه یــک پــروژه چــه 

مــی گذرد.تصویــری از تیــم یــا خودتــان در حــال فعالیــت، منتشــر 

کنیــد.

2. رقابت داخلی شرکت
ــه  ــند. ب ــتانه باش ــت دوس ــک رقاب ــاهد ی ــد ش ــت دارن ــه دوس هم

ــا فرهنــگ شــرکت و  ــوا مخاطبان تــان را ب ــوع محت عــاوه ایــن ن

ــه  ــد. کاری را ک ــنا می کن ــت، آش ــه اس ــما چگون ــا ش ــه کار ب اینک

Perkins+Will بــا خانه هــای شــیرینی زنجفیلــی خــود بیــن دو دفتــر 

ــر اینکــه آنهــا از  ــه ذک ــازی ب ــب توجــه اســت. نی انجــام داد جال

ــت! ــد، نیس ــتفاده کردن ــتگ  ediblearchitecture# اس هش



3.  روند پیش روی و فعالیت
بــرای تولیــد محتــوای معمــاری ، بــه تصاویــر نهایــی پروژه تــان 

ــیدن  ــرای رس ــه ب ــی را ک ــد! مراحل ــا نکنی ــام آن اکتف ــد از اتم بع

ــد  ــدن رون ــد. دی ــش بگذاری ــه نمای ــد را ب ــی کرده ای ــا ط ــه آنج ب

ــا شــرکت  ــان را ب ــده اســت و مخاطبان ت پیــش َروی ســرگرم کنن

شــما درگیــر خواهــد کــرد. بــه اشــتراک گذاشــتن پــروژه در حــال 

انجــام، کاری عالــی  اســت، همیشــه کمــی از جزئیــات کار تــان را 

ــد. ــه دهی ــان ارائ ــوزش مخاطبان ت ــرای آم ب

4. تیم شما با خانواده
جذاب تریــن  هایشــان  خانــواده  کنــار  در  تیــم  عکس هــای 

ــی  ــتراک م ــه اش ــا ب ــب  و کار ه ــه کس ــت ک ــت هایی اس پس

گذارنــد. نشــان دادن افــراد پشــت برنــد و زندگــی آنهــا در خــارج 

از کار، دیــِد بهتــری بــرای مشــتریان فعلی و گذشــته شــما در مورد 

ــن پســت  ــا ای ــان مــی دهــد! کاری کــه Populous ب کســب و کارت

ــره زدن  ــت. گ ــوع اس ــن موض ــرای ای ــی ب ــال خوب ــام داد مث انج

معمــاری بــه خانــواده و تعطیــات، همــه در یــک پســت. آفریــن!



5.  تعامل کاربر با فضا
ــان  ــی از پروژه ت ــا فیلم های ــر ی ــه تصاوی ــر از ارائ ــی بهت ــه راه چ

ــه  ــش! کاری را ک ــط کاربران ــدِن آن توس ــتفاده ش ــال اس در ح

Perkins+Will انجــام داد، عالیــه! برجســته کــردن بالرین هــای 

کوچولویــی کــه در حــال لــذت بــردن از مرکــز تفریحــی هســتند.

6. عکس هایی از مهمانی
ــا را  ــد و آنه ــد عکــس بگیری ــر خــود چن ــان در دفت از مهمانی هایت

ــه اشــتراک بگذاریــد. بــرای مشــتریان  ــا دنبال کننــدگان خــود ب ب

ــگ  ــه از فرهن ــت ک ــوب اس ــیار خ ــده بس ــی و آین ــته، فعل گذش

ــی داشــته باشــند. ــر ذهن شــرکت شــما تصوی



7. عکس هایی از تیم
تصویــری از همــکاری یــا تفریــح کارمندان تــان در دفتــر 

خــود را منشــتر کنیــد. فرامــوش نکنیــد، مخاطبــان شــما بــرای 

ــی  ــای اجتماع ــه کانال ه ــما ب ــِد ش ــت برن ــراد پش ــدن اف دی

در  را  شــما  پروژه هــای  می تواننــد  آنهــا  آمده انــد،  شــما 

ــود را  ــم خ ــای تی ــِر اعض ــد! DLR تصاوی ــما ببینن ــایت ش وب س

ــته! ــش گذاش ــه نمای ــه ب اینگون

8. ارزیابی و بازخورد از صنعت
ــان  ــی و آینده ت ــته، فعل ــتریان گذش ــد مش ــی خواهی ــر م اگ

ــر  ــد، بهت ــت ببینن ــص در صنع ــک متخص ــوان ی ــه عن ــما را ب ش

ــداوم  ــور م ــه ط ــد. ب ــار کنی ــص رفت ــک متخص ــد ی ــت مانن اس

ــه  ــود در زمین ــای خ ــذاری ارزیابی ه ــتراک گ ــه اش ــق ب از طری

ــان را  ــوزه فعالیتی ت ــود روی ح ــلط خ ــاری، تس ــاوِت معم متف

ــد ــان دهی ــان نش ــال کنندگان ت ــه دنب ب


