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  عمومی چیست؟ روابط

  عمومی ترجمه: موسسه کارگزار روابط

  

عمومی در ایجاد و حفظ شهرت شرکت بسیار مهم است، با این وجود گاهی کار و وظایف این  نقش روابط

نفر تصادفی این سوال را بپرسید، احتماالً  100عمومی چیست؟ اگر از  بخش دقیقا مشخص نیست. روابط

  کنید. پاسخ متفاوت دریافت می 100

یک فرایند ارتباطی استراتژیک که "کند:  عمومی را چنین تعریف می روابط عمومی آمریکا، انجمن روابط

من فکر می کنم این تعریف براي  "کند. ها و عموم مردم ایجاد می روابط سودمند متقابل را بین سازمان

می دهد، بسیار آکادمیک  عمومی دقیقا چه کاري انجام بسیاري از شرکت هایی که می خواهند بدانند روابط

  است.

  

  تبلیغ

عمومی بسیار اهیمت دارد، اما مفهوم و کارکرد آن براي آنها مبهم و  دانند روابط اگرچه اکثر مشاغل می

هاي بازاریابی متفاوت است. نکته مهم اینجاست  عمومی با روش پیچیده است. به همین دلیل است که روابط

  می مانند یک جاده دوطرف است. عمو که روش هاي ارتباطی در روابط

  

  عمومی چه کاري انجام می دهد روابط

، چهار ستون پرداختی، اکتسابی، اشتراکی و رسانه تحت مالکیت با هم درنظر PESOدر مدل بازاریابی 

ترین شکل رسانه است و سخت  متمرکز است که خالص رسانه اکتسابیبر  عمومی روابطشود.  گرفته می

شما باید آن را  -ستیابی به آن است زیرا شما نمی توانید هزینه آن را پرداخت کنید ترین روش براي د

  بدست آورید. 

  "چرا باید مردم بدانند؟"شود که  عمومی مناسب با این سوال آغاز می روابط 

یابی و کمک به یک شرکت در یافتن جایگاه خود به  عمومی با ایجاد شهرت، موقعیت فعالیت هاي روابط

ان یک مرجع معتبر در صنعت است. بدین منظور، کسب اعتبار به روش هاي مرسوم و با کمک عنو

کند، مورد توجه خبرنگاران قرار می  خبرنگاران بسیار اهمیت دارد. وقتی شرکت نامی براي خود انتخاب می

ط بحرانی کمک عمومی به شرکت ها در شرای گیرد که اخبار و اطالعیه ها را منتشر می کنند. همچنین روابط

  کند. کند بنابراین شرکت شهرت و اعتباري را که براي به دست آوردن آن تالش کرده، حفظ می می
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فقط وقتی فعالیت شرکت شروع  -عمومی واکنش پذیر است  بسیاري از مردم به اشتباه تصور می کنند روابط

مسائل بسیار مهم می باشد، شود که خبري اعالم شود و بخواهد به بحران واکنش نشان دهد. این  می

کند؟ دسته  عمومی افراد عالی را از خوب متمایز می عمومی نیز بسیار فعال است. چه چیزي در روابط روابط

اول افراد فعالی هستند و همیشه سعی می کنند با انتشار اخبار به موقع، برند شرکت سر زبان مردم باشد، 

  تماعی را رصد می کنند. بدین ترتیب که مدام وبسیات و شبکه هاي اج

تواند آن را به منظور حفظ شهرت و اعتبار برند حفظ کند،  عمومی می یکی از بهترین روش هایی که روابط

پست ها و مقاالت نشریات مرتبط است که دانش تیم را نشان می دهد. اعضاي تیم خود در شناخته شدن 

عمومی خوب مثل  ا را منتشر می کنند. در مقابل روابطبرند نقش اصلی را ایفا می کنند و اخبار و اطالعیه ه

شود در مطبوعات بیشتر دیده شوند و دیده شدن  کند، به طوري که اعتبار برند باعث می یک چرخه عمل می

  شود.  باعث افزایش اعتبار برند می

  

  عمومی چه کار انجام نمی دهد  روابط

ل ازدحام یا فروش در کوتاه مدت نیست بلکه در عمومی به دنبا نکته بسیار مهم این است که روابط

شود. اگر کسی شما را نشناسد، داشتن محصول و  بلندمدت، از طریق برندسازي این امر نیز محقق می

  کند.  خدمات عالی به شما کمکی نمی

عمومی، تبلیغات نیست که با پرداخت هزینه، کلیلک ها بیشتري دریافت کنید. پست هاي  هدف از روابط

همان براي شهرت و برند شرکت کاربرد دارد و ارتباطی با فناوري شرکت ندارد و نام شرکت هیچ جا به م

  غیر از بیوگرافی نویسنده نباید ذکر شود. 

 عمومی روابط که آنجایی از. گیرد قرار آنها توجه مورد تا دهد فریب را مردم و مشتریان نباید عمومی روابط 

  کند. کند، فریب دادن وجهه شرکت را تخریب می عتبار و شهرت برند تالش میا ارتقاي و حفظ راستاي در

  

  شود هیچ دستاوردي خیلی سریع حاصل نمی

شود. اگر  دقیقه نابود می 5بیست سال طول می کشد تا اعتبار کسب کنید و در عرض "وارن بوفت گفت: 

عمومی مثل یک بازي  هید. روابطبه این موضوع خوب فکر کنید، هر کاري به روشی متفاوت انجام می د

طوالنی است. سال ها زمان می برد تا اعتبار و شهرت خوبی کسب کنید و در صنعت خود شناخته شوید. 

عمومی، تیم خوبی داشته باشید  کند. اگر در روابط عمومی بر شرکت و وجهه آن در رسانه تمرکز می روابط

  مطبوعات و رسانه ها داشته باشند.می بینید که آنها سعی می کنند به طور منظم در 
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عمومی بد عمل کند، خیلی سریع متوجه می شوید. وقتی خطایی از آن سر می زند، تیتر خبري  وقتی روابط

عمومی خوب  کند. در حقیقت وقتی روابط عمومی خوب جلب توجه نمی شود. روابط مطبوعات و رسانه می

اعتبار و دستاوردهاي مثبت شرکت را می بینید که فقط _کند، اغلب متوجه نمی شوید و صحیح عمل می

  عمومی است.  هاي روابط نتیجه تالش
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