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Siapa sih yang ngga suka gratisan? Semua pasti suka. Karena itu saya share informasi
tentang 8 tools gratis untuk memonitor aktifitas sosial media, untuk memonitor aktifitas
engagement bahkan juga bisa untuk memonitor seberapa jauh reach dan viral dari konten
yang anda share di sosial media. Aktifitas brand anda akan mudah untuk di lihat dan
dianalisa baik untuk kepentingan agency atau company.
Oke mari kita mulai saja

1. Hootsuite
Hootsuite adalah tool management sosial media yang sangat powerful dan
termasuk salah satu yang terbaik. Hootsuite bisa digunakan untuk management
facebook, twitter, wordpress, Linkedln, dan google+.
Hootsuite juga bisa digunakan oleh beberapa orang admin sekaligus tergantung dari
feature yang diambil. Sangat mudah penggunaannya dan praktis sekali. Hootsuite
juga bisa digunakan untuk schedule posting

2. TweetReach
Jika anda ingin mengukur sejauh mana tweet anda bergerak, dan berinteraksi ,
TweetReach adalah tool yang paling tepat. tweetreach bisa mengukur aktifitas tweet
yang anda postingkan, termasuk berapa banyak yang retweet dan berapa banyak
impact yang dihasilkannya.
Lebih hebatnya lagi TweetReach juga bisa melihat siapa follower yang mempunyai
pengaruh yang paling besar dan bisa menjadi buzzer bagi konten anda. Dengan
demikian anda bisa memilih siapa yang paling potensial untuk “membantu” tweet
anda menjadi popular.

3. Klout
Tool gratis lain untuk memonitor dan untuk memanagement aktifitas sosial media
adalah Klout. Mereka hanya mengijinkan kita untuk sign up lewat facebook atau
twitter saja.
Sama seperti yang lain, Klout juga digunakan untuk memonitor aktifitas brand sosial
media kita, engagementnya dan juga viralnya. Banyak orang yang bilang bahwa
klout sangat akurat namun tidak sedikit juga yang meragukannya.

4. Social Mention
Tool lain yang tak kalah canggihnya adalah social mention. Social mention bisa
digunakan untuk memonitor brand lain sampai 100 buah dan level analisisnya
mencapai 4 kategori, yaitu Strenght, Sentimen, Passion dan Reach.

Disebut juga sebagai tool gratis terbaik untuk analisa pasar sosial media.

5. TwazzUp
Untuk level beginner twazzup juga free tool yang cukup membantu untuk analisis
brand di sosial media. Anda hanya cukup mengetik nama atau brand yang dicari dan
selanjutnya boomm... akan tersedia real time update, top influencers, Top RT Photos
dan link dan juga yang tidak kalah penting adalah 10 keyword lain yang berkaitan
dengan kata tersebut.
Namun ingat, tool ini hanya untuk twitter.

6. Addictomatic
Tool gratis ini selangkah lebih maju dari twazzup. Jika twazzup hanya mampu
menganalisis twitter, maka addictomatic ini mampu menganalisis beberapa platform
sekaligus diantaranya flickr, youtube, wordpress, Delicious, Bing News, Google,
Ask.com dan lain sebagainya.

Tool gratis ini sangat berguna jika anda ingin mengetahui potensi dan aktifitas brand
disemua platform online

7. Howsociable

Jika anda ingin mengukur dan menganalisa brand anda maupun brand pesaing,
maka Howsociable adalah pilihan yang tepat. howsociable sanggup menganalisa 12
top brand gratis tapi untuk platform lain seperti facebook, twitter dan lainnya anda
harus upgrade ke PRO.

8. TweetDeck
Tool gratis terakhir yang saya yakin akan membantu anda untuk monitoring aktifitas
media sosial anda adalah tweetdeck. Tweetdeck adalah tool yang secara spesialis
digunakan untuk management twitter. Tool ini sangat cocok untuk beginner dan ingin
mengatur postingan di twitter dengan lebih mudah.
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