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حصدت نجومية في وسائل التواصل

الفاشينيستا السعودية بيان تنافس كبار المشاهير

المتابعون بمئات األلوف وعفويتي في الطرح هي السر وراء ذلك

برعت بيان لنجاوي الفاشينيستا
ال��س��ع��ودي��ة وامل���ؤث���رة ف��ي وس��ائ��ل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ؤخ��را ً في
جذب االنتباه حلساباتها في وسائل
التواصل االجتماعي مبا تقدمه من
محتوى يعالج املفاهيم اخلاطئة في
املجتمع ويقدم كل ما هو إيجابي عن
املوضة واملكياج واحلياة بشكل عام.
وت��ت��ق��ن ب��ي��ان ت��ن��س��ي��ق إط�لاالت��ه��ا
اليومية مبا يحاكي املوضة اجلديدة
مع احملافظة على النمط الكالسيكي
وجتيد لعبة ال��دم��ج ب�ين املنتجات
الفخمة من أسماء املاركات العاملية
الراقية ومنتجات احمل��ال املتوسطة
كما متيل إلى انتقاء بعض املنتجات
احمل��ل��ي��ة ل��ـ مصممات س��ع��ودي��ات
ناشئات مبدعات وذلك دعما ً لكل ما هو
في صالح الوطن واملواهب احلديثة.
اجلينز من أه��م القطع في خزانتها
إذ يظهر في معظم إطالالتها سواء
الكاجوال أو تلك الناعمة كما يبدو
واضحا ً مدى تعلقها بالبدلة املتكاملة
وال��ت��ي ت��ب��رز قوتها ك��ام��رأة أعمال
مستقلة.

وحصدت بيان النجومية في مواقع
التواصل االجتماعي والتطبيقات
احلديثة لتخط طريقا إعالميا جديدا
وشهرة بني أوساط الشباب.
تقول بيان عن جتربتها في مواقع
التواصل االجتماعي« :استطعت أن
أحصد الكثير من املتابعني وأحقق
أرق��ام��ا قياسية ف��ي اإلع�ل�ام اجلديد
وذلك ألني منحت املواقع اهتماما كبيرا
ومنحت جمهوري حبا حقيقيا».
ورغم أنها ليست من جنوم اليوتيوب
ولم تخض جتربة إعالمية مباشرة إال
أنها تنافس بحساباتها إعالميني كبار
«أقدم من خالل حساباتي النصيحة
ل��ل��ن��اس وأن��اق��ش معهم قضايانا
وقضايا مجتمعنا وأنا لست بأحسن
منهم ولكني أشارك اجلميع النقاش
ونصل دائما لنتائج مبهرة كما أني
أم��ارس الطهي من وقت آلخر وأقوم
برصد وتصوير طريقة الطهي كي
أضيف للمتابعني فائدة جديدة وقد
قابل ذل��ك إض��اف��ات كبيرة م��ن قبل
جمهور اإلعالم اجلديد».
وعن حجم املتابعات قالت« :جتاوز

املتابعون لي مئات األل��وف وأعتقد
أن عفويتي في الطرح هي السر وراء
ذلك».
وك��ش��ف��ت ب��ي��ان اه��ت��م��ام��ه��ا الكبير
بالسناب ش��ات حيث تفضله على
البقية وأرج��ع��ت السبب ف��ي ذلك
لكونه يقدم النجوم للمتابعني عبر
الفيديو وبشكل مباشر فيعرف الناس
شخصية جنمهم ويكونون قريبني
منه أكثر.
ووض��ع��ت ب��ي��ان االن��س��ت��غ��رام
ف��ي املرتبة الثانية م��ن حيث
االه���ت���م���ام ف���ق���د جت����اوز
متابعوها الـ  45ألفا.
وال ت��ت��ح��س��س ب��ي��ان من
ال��رس��ائ��ل امل��رس��ل��ة على
اخل�����اص وت��ع��ت��ب��ره��ا سر
جناحها وربطت كثرة املتابعني
ب��ح��ج��م ال��رس��ائ��ل اخل��اص��ة
«الرسائل اخلاصة متنحني
دافعا أكبر لتقدمي ما هو مفيد
وأع���رف كيفية التعامل مع
الرسائل اخلاصة غير الالئقة
وهي ال تعنيني كثير.
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