
گزارش ساالنه نوین هاب از  
عملکرد کسب و کار ها در 

شبکه های اجتماعی

  تیر ۱۳۹۹  -  تیر ۱۴۰۰



فهرست

درباره نوین هاب

کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و جهان

پر فالوور ترین اکانت ها در اینستاگرام

محبوب ترین شبکه های اجتماعی برای کسب و کار ها 

فعالیت کسب و کار ها در شبکه های اجتماعی

محبوب ترین های محتوا

مهم ترین آپدیت های شبکه های اجتماعی 

گزارش تاثیرات کووید-١٩ بر استفاده از شبکه های اجتماعی
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آمار های فعالیت در نوین هاب ۲۱

۳۶



مدیریت  برای  کامل  و  جامع  پلتفرم  یک  هاب  نوین 

شبکه های اجتماعی در ایران است. هدف نوین هاب 

از           استفـــاده  کــردن  ساده تــر  بــرای  امکاناتــی  ارائــه 

کاربـران  و  کسـب وکارها  برای  اجتماعی  شبکه های 

است. 

درباره نوین هاب:
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۵۵۰ میلیون

۷۲۲ میلیونفیسبوک:

۴۳۰ میلیون

۲٫۸۵ میلیارد

۱٫۰۷۴ میلیارد

۱ میلیارد

۲٫۲۹ میلیارد یوتیوب:

اینستاگرام:

تیک تاک:

لینکدین:

ردیت:

۱۹۹ میلیون توییتر:

تلگرام:

تعداد کل کاربران شبکه های اجتماعی در سر اسر دنیا:

سال  آغاز  در    Datareportal که  گزارشی  بر  تکیه  با 

سراسر  در  اجتماعی  شبکه های  کرد،  منتشــر   ۲۰۲۱

دنیا حدود ۴٫۳۳ میلیارد کاربر فعال دارند. (بیش از 

۵۵ درصد مردم)
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تعداد کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی:

۵۰+ میلیون

۴۷+ میلیون

۴۹+ میلیون

۲۶+ میلیون

۱۷٫۲+ میلیون

واتس اپ:

تلگرام:

اینستاگرام:

روبیکا:

۲۲+ میلیون سروش پالس:

فیسبوک:

۷+ میلیون

۳+ میلیون

۵+ میلیون

۲٫۷+ میلیون

بله:

گپ:

ایتا:

لینکدین:

۲+ میلیون توییتر:
واتس اپ تلگرام اینستاگرام روبیکا سروش پالس فیسبوک بله گپ ایتالینکدین توییتر
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آیا می دانستید؟

NOVINHUB.COM

در  ایرانی ها  از  درصد   ۴۸٫۴۹

اینستاگرام عضو هستند.
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٤٠

٥٠

در  کـه  کرده انــد  اعالم  اینستاگرام  کاربران  از   ٪۶۰

اینستاگـرام بـا محصوالت جدید آشنا شده اند.

بــرای             محبــوب  پلتفــرم هـای  از  یکـی  ایـنستـاگــرام 
حداقل  اینستاگرام  کاربران   ٪۹۰ کسب وکارهاست. 

یک پیج تجاری را دنبال کرده اند.



NOVINHUB.COM

کرده  منتشر  ایسپا  که  گزارشی  طبق 

از  سال   ۱۸ باالی  افراد  از  درصد   ۶۵ است 

پیام رسان واتس اپ استفاده می کنند.
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ایرانی هایی که بیشترین فالوور را در اینستاگرام دارند:

۱۱٫۶ میلیون

۱۶٫۹ میلیون

۱۲٫۳ میلیون

۱۴٫۲ میلیون

۱۱٫۲ میلیون

۹٫۱ میلیون

۱۰٫۸ میلیون

حسن ریوندی:

مهناز افشار :

دنیا جهان بخت:

رامبد جوان:

گلشیفته فراهانی :

سحر قریشی:

محمدرضا گلزار:

.۱

.۲

.۳

.۴

.۵

.۶

.۷

۹٫۱ میلیون

ابراهیم حامدی:

.۷
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 غیر ایـرانی هایی کـه بیشترین فالـوور را در اینســتاگرام دارند:

۴۱۰ میلیون

۲۵۸ میلیون

۳۲۱ میلیون

اکانت رسمی اینستاگرام:

کریستیانو رونالدو:

دواین جانسون:

۲۵۳ میلیون

کایلی جنر:

۲۴۸ میلیون

۲۴۰ میلیون

۲۴۰ میلیون

سلنا گومز: 

لئو مسی: 

کیم کارداشیان: 

.۵

۲۵۶ میلیون

آریانا گرانده:

.۴

.۲

.۱

.۶

.۷
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محبوب ترین شبکه اجتماعی برای کسب وکار ها در دنیا:

بر اساس گزارشی که socialmediatoday در فوریه ٢٠٢١ منتشر کرده است:

فیسبوک

اینستاگرام

پینترستتیک تاک

ردیت

لینکدین

توییتر
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محبوب ترین شبکه اجتماعی برای کسب وکار ها در ایران:

اینستاگرام

تلگرام

توییترفیسبوک

لینکدین

یوتیوب

آپارات



قام فعالیت کسب و کار ها  آمار و ار
در  نوین هاب
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درصد اکانت های متصل شده به تفکیک شبکه های اجتماعی:

اینستاگرام:

۴٫۵٪

۳٫۸٪

۲٫۹٪

۵۶٪

۷٫۲٪

۵٫۳٪

۱۳٫۹٪ تلگرام:

فیسبوک:

توییتر:

آپارات:

لینکدین:

سروش پالس:

۰٫۴٪

۰٫۳٪

۲٫۶٪

۱٫۲٪

۰٫۵٪

۱٫۴٪ پینترست:

بله:

تامبلر:

ایتا:

گپ:

یوتیوب:
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درصد پست های منتشر شده به تفکیک هر شبکه اجتماعی:

اینستاگرام:

۲٪

۱٫۱٪

۱٪

 ۶۱٫۶٪

۴٫۹٪

۴٫۳٪

۲۲٫۸٪ تلگرام:

فیسبوک:

توییتر:

لینکدین:

آپارات:

تامبلر:

۰٫۲٪

۰٫۲٪

۰٫۷٪

۰٫۶٪

۰٫۲٪

۰٫۷٪ پینترست:

یوتیوب:

گپ:

سروش پالس:

ایتا:

بله:



۵۲.۱٪

۱۲.۱٪

۲۵.۹٪

۵٪

۰.۷٪

۴.۱٪

استوری:

آلبوم:

ویدیو :

تصویر :

فایل:

متن:
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محبوب ترین انواع محتوای منتشر شده توسط کسب و کار ها:
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۵ هشتگ پر طرفدار در شبکه های اجتماعی برای کسب وکارها :

.۱

.۲

.۳

.۴

.۵

#موفقیت

#تهران

#ایران

#سالمتی

#کرونا
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۵ ایموجی پرطرفدار در شبکه های اجتماعی برای کسب وکارها:

.۱

.۲
.۳
.۴
.۵



NOVINHUB.COM

پر ترافیک ترین زمان های  انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی:
پر ترافیک

کم ترافیک

جمعه

پنج شنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دو شنبه

یک شنبه

شنبه

۰۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
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پر ترافیک ترین لوکیشن های استفاده شده توسط کسب و کار ها:

تهران
.۲

iran
.۴

Tehran, iran
.۱

شهرک غرب
.۳

تهران سعادت آباد
.۵
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یک روز عادی در نوین هاب:

میانگین تعداد پست های منتشر شده توسط  نوین هاب  در یک روز                                    پست بوده است.

۱۸:۰۰ پرترافیک ترین زمان برای دریافت کامنت در نوین هاب ساعت                                     بوده است.

 ۲۸۰۰
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کاربران فعال نوین هاب:

یک کاربر در نوین هاب تعداد                   اکانت شبکه های اجتماعی متصل کرده است!

طوالنی ترین پست برای تاریخ                   زمان بندی شده است.

۹۰

۱۴۰۱ /۱۲/ ۱

یک کاربر با استفاده از نوین هاب تعداد                 محتوا زمان بندی و منتشر کرده است!۲۸۵۰۳
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بیشترین زمان صرف شده توسط یک کاربر در نوین هاب، طی یک ماه           دقیقه بوده است!

۱۲۵۴۴ یک کاربر در نوین هاب تعداد                                              کامنت مدیریت کرده است!

۵۱۶۶
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پراکندگی جغرافیایی کاربران نوین هاب در جهان: 
پر جمعیت

کم جمعیت

استرالیا

ژاپن

روسیه
فنالند

سوئد
لهستان

آلمان
هلند

انگلستان

فرانسه

ایاالت متحده آمریکا

کانادا

سوئیس

اتریش

اسپانیا ایتالیا

رومانی

ترکیه

عراق

ایران

امارات متحده عربی

افغانستان

ایسلند
بلژیک

چک

هند
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پراکندگی جغرافیایی کاربران نوین هاب در ایران: 
پر جمعیت

کم جمعیت

مشهد

یزد

تهران

کرج

تبریز

اسالم شهر

قم

اراک

ری

اصفهان

کرمان

گرگان
رشت

خرمشهر

شیراز
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نوین هاب در یک سال:

تعداد کامنت های مدیریت شده در  نوین هاب  معادل                                                                            و این عدد تقریبا 

دو و نیم برابر جمعیت تهران است.

۱۹٬۸۰۱٬۶۵۶

۱۳۹۹/۱۲/۱۹پر ترافیک ترین روز دریافت کامنت تاریخ                        بوده است. 
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محتوای آموزشی منتشر شده توسط نوین هاب:

 در سالـی کـه گذشـت مـا بیـش از               محتـوای آموزشـی در شبکـه هـای اجتماعـی نوین هاب 

منتشر کرده ایم.

      پست بالگ برای آموزش و آشنایی بیشتر شما با سوشال مدیا و مفاهیم دیجیتال مارکتینگ 

منتشر کرده ایم.

۴۰۰۰

۲۰۰
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مهم ترین آپدیت های نوین هاب:

دریافت API رسمی  
 اینستاگرام!

رونمایی از نسخه وب اپ 
نوین هاب

پالگین وردپرس
اضافه شدن تقویم 

مناسبت ها به داشبورد 
نوین هاب

پشتیبانی از پیام رسان ها و 
شبکه های  اجتماعی بیشتر

ایجاد سطح دسترسی 
بیشتر برای هم تیمی
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رشد ساالنه نوین هاب:

۳۸تعداد کاربران نوین هاب، نسبت به سال گذشته                        درصد رشد داشته است.

۹۶در سالی که گذشت تعداد اکانت های متصل شده به نوین هاب                 برابر شده است.

۱۴۸تعداد محتواهای ارسال شده توسط کاربران با نوین هاب تقریبا                             برابر شده است!



مهم ترین آپدیت های شبکه های 
اجتماعی
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کالب هاوس در سال ۲۰۲۰ رونمایی 

الهـام  آن  از  شبـکه هـا  سایـر  و  شـد 

گرفت�د.
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جزئیات آپدیت های اینستاگرام:

الیو چهار نفره
(با الهام از کالب هاوس)

Guide اضافه کردن

ریلز اینستاگرامطبقه بندی دایرکت ها

پین کردن کامنت

افزودن دایرکت به 
نسخه دسکتاپ
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الیو لینکدین

اضافه شدن 
گیف های مت�وع

استوری لینکدین

امکان آپلود فیلم از 
صفحه اصلی لینکدین

جزئیات آپدیت های لینکدین:
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اسپیس توییتر
(با الهام از کالب هاوس)

فلیت
(مشابه استوری اینستاگرام)

جزئیات آپدیت های توییتر:
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تماس تصویری گروهی

درج کامنت 
در پست های کانال ها

پروفایل های ویدئویی

ویس چت
(با الهام از کالب هاوس)

جزئیات آپدیت های تلگرام:



گزارش تاثیرات کووید-١٩ بر 
استفاده از شبکه های اجتماعی:
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 فـیسبـوک در مــارس ٢٠٢٠ اعـالم کـرد کـه در دوران 

پیام رسانی  در  رشد  و  افزایش  درصـد   ٥٠ پاندمی 

داشته است.

واتس اپ از افـزایـش ٤٠ درصـدی رشــد کاربـرانـش در 

زمان شیوع ویروس کرونا خبر داد.
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٤٢ درصد مردم اعالم کردند بعد از شیوع کووید-١٩ 

اجتماعی  شبکه هـای  در  اینکه  به  اهمیتـی  دیگر 

چـگونه به نظر می رسند، نمی دهند.

٤٦ درصد از مردان و ٣١ درصد از زنان اعالم کردند از 

زمان شیوع ویروس کرونا نسبت به انتشار مشکالت 

اجـتـماعـی  شبـکه هـای  در  شـخصـی شـان  و  فـردی 

احساس راحتی بیشتری می کنند.
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اعضای نوین هاب:

۲۶میانگین سنی اعضای نوین هاب                  سال است.

۵۰۵۰       درصد از اعضای نوین هاب آقا و            درصد از اعضا خانم هستند!
بازاریابی در سیزدهمین جشنواره  تبلیغات و  برترین وب سایت شاخه ی  نوین هاب به عنوان 

وب و موبایل ایران انتخاب شد. 
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اعضای نوین هاب:

۹۰۰+ما در سالی که گذشت تعداد                 رزومه برای درخواست همکاری با نوین هاب بررسی کرده ایم!



N O V I N H U B . C O M
n o v i n h u b @ g m a i l . c o m


