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Әлеуметтік медиа қызметі, дамыту 

жолдары (SMM, SEO)

 Әлеуметтік медиа - ағыл. social media әлеуметтік 
коммуникация құралы. Компьтерлік технологиялар 
көмегімен ақпарат алмасуға, идея бөлісуге, 
мансаптық қызығушылықтарды виртуалды 
қауымдастықтарда жариялауға арналған медианың 
маңызды формасы.

 Әлеуметтік желілер

 Facebook, Facebook Messenger, Google+, MySpace, 
Instagram, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Twitter, Viber, 
VK, WeChat, Weibo, WhatsApp, Wikia, Snapchat и 
YouTube

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Профайл – визитка - айна

 Сапалы фото қою

 Аты-жөніңіз толық, әрі қатесіз жазу

 Қызметіңіз, хоббиіңіз жайлы мәлімет беру

 Кез келген ақпаратты жазарда, әсіресе саяси мәселелерде бірнеше 

қайтара тексеру

 Кез келген комментарийдің өзін сауатты жазу



Ақпаратты тұтыну

Ақпараттық тұтыну 

кейде адамды 

бірден 

тойдырғанымен 

денсаулыққа тигізер 

пайдасы жоқ фаст-

фудқа ұқсап кетеді

Қандай жолды 

таңдаймыз?



БАҚ құралдарымен байланыс орнату

- әлеуметтік желі парақшаларына жазылу

- мобильдік қосымшаларын жүктеу

- Кері байланыс орнату



Әлеуметтік желіде не жазуға болады? 



ҚАЛАЙ АУДИТОРИЯ ЖИНАЙМЫЗ?

SMM (Social Media Marketing) —
Әлеуметтік желілердегі маркетинг. 
Яғни, желі қолданушыларын өз
сайтыңа, жарнамалаушы өніміңе
тарту.

 Стратегия құру
негізгі аудиторияны анықтау
(жасы, жынысы, география және
т.б санаттар бойынша)

 оларды немен қызықтыруға
болатынын білу

 аудиторияның шоғырланған
жерлерін анықтау

 жұмыс жоспарын құру

 күтілетін нәтижені болжау

 жұмыс бойынша жаңа ұсыныстар
дайындап отыру



Стратегия қалай жоспараланады?

- Фото

- Видео, тікелей эфир, Stories

- Байқаулар ұйымдастыру

- Visual банерлер жасау

- Копирайтинг мәтіндер

- Эфективті, өз салаңызға

қатысты #хэштегтер тізімін

жасау

- Жазылушылар санын

арттыру

- Таргетинг жаранамалар беру 

/қаржымен шешіледі/

- Пост саны мен мен сапасын

арттыру



SEO (Search Engine Optimization)

деген не?

* SEO ұғымы Google, 

Yandex тәрізді іздеу

жүйелерінде сайтты

оңай табу қажеттілігі.

* SEO сөзі іздеу

жүйесін

оңтайландыру деген

мағынаны береді

http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization


SEO БАПТАУ ТҮРЛЕРІ

1. Дұрыс баптау.

- ішкі баптау – сайт парақшасының мазмұнын ереже

бойынша толықтыру. Яғни, сайт парақшасындағы Title,

Description және Keywords сияқты ілмек сөздерді шамадан

артық кетпей қосып жазу.

- сайт парақшаларын бір-бірімен сілтеме арқылы

байланыстыру.

- халықтың ең көп сұранысына ие ілмек сөздерді

семантикалық ядро ретінде қолдану.

2. Бұрыс баптау.

- сыртқы сілтемелерді басқа ресурстардан сатып алу

арқылы жоғарылату.

- ілмек сөздерді мөлшерден тыс қолдану.

3. Теріс баптау.

- көптеген сателлит (көмекші) сайттар ашып, негізгі

сайтқа сілтемелер жасау арқылы жоғарғы сатыға шығару.

- сілтемелер сату үшін уақытша пайда табуға арналған

сайттар ашу.



Назарларыңызға рахмет!
aikerim.alimzhan@gmail.com


