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 پیشگفتار

ازاریابان آنالین شهرت را بارها و بارها شنیده اید. این عبارت در میان ب "محتوا پادشاه است"حتما شما هم عبارت 

  د.زیادی دار

ر که تاج بر س استپادشاهی  ماننداستت  اما محتوایی که برای آن بازاریابی صتورت نگیرد،  درستتاین گفته کامال 

 .کندرا توجیه می بازاریابی محتوا توضیح ،ندارد. این پادشاه بی تاج

 طرفبر به کمک برای محتوا از استفاده محتوا بازاریابی. است ساده ستوال این به پاست   بازاریابی محتوا چیستت؟ 

 و حفظ احتمالی، مشتریان آوردن دست به است ممکن اهداف این. شتماستت ستازمان برای بازاریابی اهداف  کردن

 .باشد  حصوالت شما یا هر چیز دیگریم یا برند مورد در بیشتر افراد کردن آگاه فعلی، مشتری نگهداری

 .نماییممی تر بیانهزبان ساد هرا ب بازاریابی و استراتژی محتوا مفاهیممقاله این در 

یکی از برترین ستتایت های  MOZباشتتد. ستتایت می MOZمطالب این مقاله ترجمه شتتده برترین مقاالت ستتایت 

 ابزارهای زیادی برایراه اندازی شتتده استتت و  2008باشتتد. این ستتایت از ستتال جهان در زمینه خدمات ستت و می

 .کلیدواژه ها و همچنین رقابت دامین را در اختیار دارد مدیریت دامین، ابزارهای کلیدواژه ای

 .عزیز قرار گیردامید است، این مقاله مورد توجه تمامی خوانندگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهدی رضایی منفرد

 مشاور دیجیتال مارکتینگ جی ادز
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 فصل اول: مقدمه

 

 :به راهنمای بازاریابی محتوا برای افراد مبتدی خوش آمدید

جمله معروف محتوا پادشاه است را شنیده اید. حتی برخی از افراد بر این باورند که محتوا همه چیز   حتما شما هم

در تمامی تالش هایی که برای یادگیری مطالب در مورد بازاریابی محتوا انجام می دهید با محتواهایی مواجه   است.

مطالعه آن ها ارزشی برای شما نخواهد   می شوید که ناشران تنها برای به دست آوردن کلیک توسعه داده اند و

که درک آن اسان است و می تواند یک منبع قابل اعتماد به همین خاطر سعی کردیم راهنمایی را ایجاد کنیم   داشت.

برای تمامی جوانب بازاریابی محتوا باشد. اینکه تازه وارد این مسیر شده اید یا بخشی از تیم متخصصان هستید که به 

یق گاه دقتالش کرده ایم ن  با ما همراه شوید. ما  دنبال مرور اصول بنیادین است زیاد فرقی نمی کند. در این راهنما

تری به حوزه بازاریابی از یافتن تیم مناسب و به دست آوردن ایده هایی که مخاطبان را تشویق می کند تا ترویج و 

قرار  باالی هر فصل  تبلیغ موفقیت آمیز محتوا و مقیاس بندی آن در طول زمان بیندازیم. حتی تصاویر کارتونی در

 .ان دهیمداده ایم تا بتوانیم همه چیز را واضحتر نش
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 فصل دوم: آیا بازاریابی محتوا برای کسب وکار من مناسب است؟

 

 
 .قبل از اینکه بخواهیم وارد جزییات شویم موضوع مهمی وجود دارد که باید مدنظر قرار دهیم

 اصال بازاریابی محتوا چیست؟

ت در میان بازاریابان آنالین شهرت زیادی حتما شما هم عبارت محتوا پادشاه است را بارها و بارها شنیده اید. این عبار

 ایرس از محتوا که است این اصلی نکته اما دارد وجود ها عبارت اینگونه دقت مورد در زیادی های بحث اینکه با  دارد.

 جودو محتوایی اگر  خوب فکر کنید. موضوع این به. است متفاوت س و و اجتماعی های رسانه همچون بازاریابی نواحی

 به ها آن که هایی داده متا. کنند سازی بهینه جستجو موتورهای برای را آن که ندارند چیزی س وکاران باشد نداشته

 در را موجود محتوای کند می کمک بوک فیس و گوگل های ربات به که است تالشی  کنند می اضافه هایشان پست

نمایند. هر لینکی که توسط بازاریابان برای محتوایی به دست می آید و هر کلیدواژه ای که  ایندکس موارد سایر میان

افراد در موتورهای جستجو تایپ می کنند تالشی برای یافتن محتواست. هر ایمیل، توییت، صفحه فرود و توضیح 

می این موارد چه وجه مشترکی محصولی نمونه ای از محتوا هستند و یکی از بهترین روش ها برای توضیح اینکه تما

 :ارائه شده است Ian Lurie دارند توسط

محتوا چیزی نیست که برای کسب رتبه بندی باالتر می نویسیم. محتوا اینفوگرافیک یا مقاالتی 

 پیام نای. بگذارد میان در مخاطب با را پیامی بتواند که است چیزی هر محتوا  با فرم بلند نیست.

 .باشد تواند می چیزی هر
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محتوا قلب کارهایی است که همه ما به عنوان بازاریاب انجام می دهیم، با مشتریان خود در مورد آن صحبت می 

کنیم و چیزی است که به آن ها می گوییم. محتوای ما صرف نظر از شکل و فرمی که دارد، پیامی است که در اختیار 

 به  پاس  سوال را تکرار کنیم. بازاریابی محتوا چیست؟ این یگرد بار دهید اجازه خواننده و مشتری قرار می گیرد. 

 انسازم برای بازاریابی اهداف  کردن برطرف به کمک برای محتوا از استفاده محتوا بازاریابی. است ساده سوال این

 راداف کردن آگاه فعلی، مشتری نگهداری و حفظ احتمالی، مشتریان آوردن دست به است ممکن اهداف این. شماست

 رموث های روش کنیم می تالش راهنما این ادامه در. باشد  تر در مورد برند یا محصوالت شما یا هر چیز دیگریبیش

 .کنیم بیان را کارها این انجام برای محبوب و

 کسب وکار من چگونه می تواند از بازاریابی محتوا بهره مند شود؟

منابع به بازاریابی محتوا شک می کنند این است که درک مزایای  یکی از دالیلی که برخی از شرکت ها برای اختصاص

 به تایجن  این نوع بازاریابی کمی دشوار است. اینکه بتوانید افراد را در مورد کسب وکار خود آگاه سازید عالی است اما

حتوا م بازاریابی مزایای که کنند می فکر این به وکارها کسب صاحبان شرایط، این در. است تار و تیره آمده دست

 .برای آن ها چیست؟ اجازه دهید صحبت خود را با مثال ملموس تری آغاز کنیم

 :آگاهی قوی از برند

 :دو مکالمه زیر را بین دو نفر از مخاطبان خود تصور کنید
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 ایجاد محتوا به مخاطبان شما کمک می کند چیزی برای صحبت کردن در مورد آن داشته باشند. زمانی که آن ها

در مورد شما صحبت می کنند،همدیگر را از شرکت شما آگاه می سازند، توصیه هایی را رد و بدل می کنند و در این 

 .قرار می کنند. این آگاهی از برند، قسمت طالیی بازاریابی محسوب می شودبر شما با ارتباطی  فرایند

 :احترام و تحسین در صنعت 

ورد نکات مرتبط با خالقیت و بهره وری شنیده بودم شک داشتم اما مروری من در مورد صحبت هایی که اخیرا در م“

منتشر کرد به من نشان داد این نکات کار می کند. به همین خاطر دوست دارم  Harvard Business که سایت

 ”.آن ها را امتحان کنم

نیاز دارند. بعد از اینکه دانش  به دست اوردن احترام و تحسین مخاطب ممکن است زمانبر باشد زیرا انها به اعتماد

 سایت  خود را تایید کردید و یکپارچگی خود را نشان دادید، می توانید از افراد برای روشن کردن مسیر استفاده کنید.

 می قرار افراد اختیار در را نادرستی تصورات یا بد های توصیه کنند نمی مس ولیت احساس کیفیت مورد در که هایی

 ودخ به موضوع این. کند اعتماد آن به نتواند و باشد نداشته خوبی تجربه خواننده شود می موجب رام همین و دهند

دست می آورید به محصوالت و خدمات شما منتقل می شود و موجب  به که اطمینانی و اعتماد. دارد بستگی شما

 .می گردد مشتریان شما را در میان سایر رقبا انتخاب کنند

 :مشتریتبدیل غیر مستقیم 

چه پست خوبی! من قبال در مورد این شرکت چیزی نشنیده بودم. این ها نرم افزار نیز تولید می کنند؟ دوست دارم “

 ”.بدانم چه کاری انجام می دهد و چگونه است

اگر محتوایی ایجاد کنید که بتواند مشتریان احتمالی را هدف قرار دهد، مسافت بین افراد و محصوالت خود را کوتاه 

 از نظر صرف موضوع این. باشند داشته تمایل شما از خرید به بعدا کنندگان بازدید  می کنید. اینکار باعث می شود

 .حصوالت یا خدمات خود اشاره کرده باشید یا خیر صدق می کندم به خود محتوای در اینکه

 :هماهنگی تیم

 ”د؟کنی تبلیغ ، ام رسانده اتمام به را آن نوشتن اخیرا که پیپری وایت اجتماعی های رسانه در سالم. می توانید “

 ”.فکر می کنم این اولین باریست که روی یک پروژه با هم همکاری می کنیم“

بازاریابی محتوا اصل و بنیادی است که کل کمپین های بازاریابی می توانند بر اساس آن بنیانگذاری شوند. ایجاد 

توا را در کنار خود داشته باشید و با تیم هایی که ممکن است با آن ها محتوا به شما اجازه می دهد بازاریابان مح
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صحبت نکرده باشید همکاری نمایید. شما می توانید برای ایجاد تصاویر زیبا با طراحان یا افرادی که در حوزه تجربه 

نه که محتوای شما آنگو کاربری فعالیت دارند کار کنید. می توانید با مهندسان همراه شوید تا اطمینان حاصل نمایید

 ن شوید مطم تا کنید کار جوامع و اجتماعی های تیم با توانید می. شود می داده نمایش آنالین فضای  باید در

 .محتوای مفید و منحصربه فرد شما به خوبی ترویج و تبلیغ شده است

  

 :تمزایای اندکی وجود دارد که نتایج ملموسی نشان می دهد و سنجش آن اسان تر اس

 :ملموس

 :ترافیک سایت

 عالی محتوای ایجاد. هست نیز ها آن ترین مهم از یکی اما باشد محتوا بازاریابی مزیت ترین واضح تواند می  ترافیک

 شما خدمات و محصوالت شرکت، مورد در اطالعاتی آن در که کند هدایت شما سایت سمت به را افراد تواند می

 .است شده گنجانده

 :یافتهسئوی بهبود 

تعداد روش هایی که بازاریابی محتوا می تواند برای س و مفید باشد بسیار زیاد است و نمی توان همه آن ها را در یک 

 وگلگ برای که کند جذب خود به را سرمقاله های لینک تواند می عالی محتوای خالصه، طور به اما. کرد بیان  مقاله

ایده خوبی در مورد اینکه شرکت شما در چه  و بخزد را شما محتوای تواند می گوگل. است اعتماد قابل و مهم بسیار

حوزه ای فعالیت دارد بدست آورد. همین امر به آن ها اجازه می دهد دوباره به سایت شما بازگردند و برای کوئری 

 واهید داشت؟های مرتبط سایت را بخزند. بدون محتوا، چه چیزی برای بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو خ

 :تبدیل مستقیم مشتری

در واقع توضیحات خوب در مورد محصول می تواند افراد را قانع کند که شما ارزش منحصر به فردی برایشان 

 .سازد آماده خرید برای را ها آن و ببرد باال را مشتریان تعداد تواند می امر همین  دارید.
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 :FLYWHEEL سخنانی در مورد بازاریابی

 

چیزی که باید از همین حاال تا آخر دوره آموزشی بدانید این است که هیچ کدام از مزایای بیان شده به صورت یک 

گفته می شود. برای  flywheel شبه اتفاق نمی افتد. بازاریابی محتوا نمونه عالی از چیزی است که به آن بازاریابی

 شما  تالش و کند می پیدا  کاهش چرخ خود   شتاب  ن،چرخاندن چرخ لنگر به کمی تالش نیاز است. در طول زما

داشته ر نانتظا. است چنین نیز محتوا بازاریابی مورد در  .شود می کمتر نیز نتایج اوردن دست به و آن چرخاندن برای

ول گباشید نتایج دلخواه خود را یک شبه به دست بیاورید. اجازه ندهید تفکرات منفی به ذهنتان خطور کند و شما را 

 این  .ندک می استفاده آن از نکات این بیان برای اغلب که دارد وجود راند از جذاب و زیبا بسیار بصری نمونه یک  بزند.

 :وبالگ مسافرتی همسرش است از ترافیک از نموداری بصری نمونه

 

 در اه آن ترافیک دارند، را خود ابتدایی های موفقیت  همانطور که مشاهده می کنید، بازاریابان محتوای بسیار عالی

 .مال و طبیعی قرار دارد. همانند بیشتر بازاریابان محتوا نباشیدنر سطح
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حاال سوال اینجاست که اگر بودجه عظیم یا تیم بزرگ در اختیار نداشته باشید باز هم می  

 توانید در بازاریابی محتوا موفق باشید؟

ایی ید سعی کنید بر روی محتوندار عالی محتوای منظم تولید ایبر کافی منابع پاس  به این سوال مثبت است. اگر 

 مقید هامحتوا سایر از کمتر سبز همیشه محتوای  که با عنوان محتوای همیشه سبز شناخته شده است تمرکز نمایید.

 مثال نعنوا به. باشد مفید مختلف صنایع برای تواند می اما ندارد نیاز زیادی فعالیت به آن نگهداری و است زمان به

را در نظر بگیرید. در این سایت محتوایی با عنوان تاری  در حال تغییر الگوریتم های گوگل وجود دارد.  MOZ سایت

 اینکه از عدب  .شد می نوشته پت دکتر توسط  معموال و بود گوگل های رسانی روز به پیگیری  این محتوا مکانی برای

و مرجع بزرگ در این حوزه تبدیل  منبع یک به محتوا آن  کند، اضافه یک به یک را محتوا کرد تالش پت، دکتر

 میلیون 1.7 از بیش ،2011 سال یعنی آن آغاز زمان از توانست اما خواست نمی زیادی نگهداری محتوا نوع این  شد.

 بیبازاریا انجام برای کافی هزینه یا زمان شما اگر. است گونه همین نیز منابع کمبود  .کند جذب خود به را بازدید

 مونهن همانند آمده دست به نتایج  .نمایید دنبال دقت با را خود کار و کنید عمل گزینشی  مجبورید ندارید را محتوا

 پس.است بوده کمیت از برتر  همیشه کیفیت. باشد جذاب بسیار تواند می گیرد  قرار هم کنار اگر  که است کاری

 .باشید داشته مدنظر نیز را موضوع این

 :به دست اوردن پشتیبانی و خرید

چگونه می توانم مشتری یا کارفرمای خود را قانع کنم که تالش های بازاریابی محتوا 

 مفید و ارزشمند است؟؟

 نشان  همانطور که در ابتدای مقاله نیز بیان کردیم محتوا می تواند پادشاه باشد اما بیشتر تولید کنندگان محتوا برای

. این موضوع بدین خاطر است که انواع محتوا همچون پست های هستند مواجه چالش با محتوا بازاریابی ارزش دادن

 بازاریابی فقی اکتشاف  وبالگی، راهنماها و وبینارهایی که بیشتر افراد به عنوان بازاریابی محتوا می شناسند در بخش

 .است شده حذف تبدیل از مرحله چندین آن در که گیرد می قرار

این محتواست که به افراد کمک می کند شما را پیدا کنند. محتوا می تواند به شما 

کمک کند افراد را عاشق و عالقه مند به خود سازید. اما محتوای سطح اکتشاف 

 که دارد وجود محتوایی الیه چندین  .نیست  معموال قبل از فروش بزرگ

اها گیرند. از آنجایی که این محتو ف هستند و باید برای تبدیل مدنظر قرارظری  معموال

آخرین نقطه برای فروش محصول و خدمات نمی باشند و معموال نیز ارزش ناملموسی 
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دارند قانع کردن مشتری یا کارفرما برای اختصاص دادن منابع به بازاریابی محتوا کمی دشوار است. در ادامه با برخی 

 :اده قرار داد را با هم مرور می کنیماز نکاتی که می توان در چنین شرایطی مورد استف

 :دهید  آموزش 

اگر تصمیم گیرندگان شما با بازاریابی محتوا اشنا نیستند یا اصال ارزش و تاثیر آن را بر روی فروش نرم نمی دانند، 

ای متقاعد کردن آن ها برای استفاده از این نوع بازاریابی کمی دشوار خواهد بود. با صحبت کردن در مورد مزای

 :بازاریابی محتوا چشمان آن ها را باز کنید. برخی از مزایای این نوع بازاریابی عبارت است از

 ایجاد مخاطبان طوالنی مدت

 ایجاد تجربه مستمر و پایدار

 .تنظیم چرخ لنگری که می تواند برای تالش های بازاریابی شما مفید باشد

ن ها از بازاریابی محتوا انتظار دارند به طور واضح صحبت می فقط اطمینان حاصل نمایید که در مورد نتایجی که آ

 نیز را ان دهند؟ افزایش را خود مخاطبان دارند دوست  کنید. به دنبال ساخت برند هستند؟ آن را بررسی کنید.

 از اما. ددهی قرار بررسی مورد نیز را گزینه این هستند؟ اجتماعی های رسانه های تالش بهبود دنبال به. کنید بررسی

ر مرحله آگاهی از برند قرار می گیرد، منطقی نیست که انتظار داشته د محتوا بازاریابی های تالش بیشتر که آنجایی

 مواجهه رد واقعی چالش یک تواند می این. شود خرید وارد بالفاصله وبالگی پست مطالعه از بعد کننده بازدید  باشید

نیست.  ریابی محتوا جذاببازا از استفاده برای کافی اندازه به ها آن صنعت معتقدند که باشد کارفرماهایی و مشتریان با

 چالش. بود خواهد جذاب برایشان حتما دهد قرار هدف را واقعی افراد بتواند محتوا اگر  این موضوع درست نیست.

 .نیدک پیدا محتوا بازاریابی جذاب های جنبه دادن نشان و عالی و منابس زاویه بتوانید که است این مرحله این در شما

 :را نشان دهید  (ROI)بازگشت سرمایه گذاری

 و  اینکه بازاریابی محتوا در موقعیت باالی قیف قرار می گیرد بدین معنی نیست که نمی توان بازگشت سرمایه گذاری

 رایب تری پیچیده مدل ایجاد به نیاز شما که معناست بدین تنها موضوع این. داد نشان مشتری به را محتوا ارزش

 توامح ارزش  نحوه تبدیل بازدید کننده به مشتری دارید. این مدل می تواند و محتوا واقعی ارزش دادن نشان و درک

 از قبل دباشی داشته خاطر به پس. است تخمین یک تنها گفتیم که همانطور گزینه این اما بزند تخمین خوبی به را

ای بررسی شود. بر دقت به چیز همه باید آورد دست به مشتری محتوا طریق از تواند می بگویید کارفرما به اینکه

اینکه اطمینان حاصل کنید محتوا ارزش واقعی خود را کسب می کند بهتر است از پیگیری چند کانالی استفاده کنید. 
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 اختصاص انالیک به را تبدیل از بخش هر تواند می  این نوع پیگیری روشی برای تنظیم پلتفرم آنالیتیکی شماست که

ر می گیرد. به عنوان مثال فرض کنید که ارتباط میانگین، هفت تا هشت قرا استفاده مورد مشتری توسط که دهد

 مورد ماعیاجت های رسانه طریق از ابتدا در را سایت بازدیدکننده اگر بنابراین  نقطه لمس مشتری قبل از تبدیل دارد.

وا و پست وبالگی شما محت ها آن اگر. کند می کسب اعتباری موضوع این خاطر به اجتماعی  رسانه  دهد، قرار بازدید

 شما. رود می کار به مشتری به بازدیدکننده تبدیل برای که بود خواهد اعتبار این از بخشی نیز وبالگ  را بخوانند ،

استفاده قرار دهید اما مدل را برای درک اعتبار هر بخش مورد  GA ساخت درون تخصیص مدل از توانید می

تخصیص سفارشی به شما اجازه می دهد معیارهای خود را برای هر کانال اختصاص دهید که بر اساس موقعیت 

منحصر به فرد خودتان است. در قسمت های بعدی راهنما، اطالعات دقیق تری در مورد بخش های آنالیتیکی در 

 فعلی محتوای ارزش تخمین  بدانید که می توانید شواهد عددی برایاختیارتان قرار خواهیم داد. فعال همین قدر 

 .را مورد استفاده قرار دهید گر محاسبه  ائه کنید. اگر به هنگام کار کردن با اعداد اولیه نیاز به کمک داشتید اینار

 :یدده نشان را موجود  رقبای 

اینکه به کارفرما یا مشتری خود بگویید سایر افراد و رقبا نیز از این شیوه استفاده می کنند می تواند بسیار مفید 

 قیقاد خواهند می شما از ها صحبت این شنیدن از بعد مشتریان معموال. باشید بعدی های صحبت مراقب فقط  باشد.

 .د. این شیوه نمی تواند برای بازاریابی محتوا مفید باشددهن می انجام رقبا که دهید انجام را کاری همان

 خوب به سوال اول خود بازگردیم. ایا بازاریابی محتوا برای کسب وکار من مناسب است؟

 به واندت می بیشتر منابع با ها تالش کردن تقویت  ایا  بله. قطعا و بدون شک بله. خود را برای انجام آن آماده سازید.

 .ه اهداف تجاری خود دست پیدا کنید؟ بلهب کند کمک شما

 .در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه انجام بازاریابی محتوا را با هم مرور کنیم
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 فصل سوم: استراتژی محتوا

 

 دهز هیجان کار آغاز برای و کنید استفاده خود وکار کسب در محتوا بازاریابی از اید گرفته تصمیم شما  خوب حاال

است. قبل از اینکه بخواهید همه چیز را با دقت و با جزییات بیشتری بررسی کنید باید  عالی موضوع این. هستید

ا تفاده رزمانی را برای آماده سازی استراتژی محتوا اختصاص دهید تا بتوانید از تمامی تالش های خود بهترین اس

 .ببرید. این فصل به شما کمک می کند استراتژی محتوای خود را تعیین کنید

 تفاوت بین استراتژی محتوا و بازاریابی محتوا چیست؟

با اینکه بیشتر افراد از واژه استراتژی محتوا و بازاریابی محتوا به جای یکدیگر استفاده می کنند اما این دو مورد 

 ژیاسترات بازاریابی غیر محتوای هر برای  ی دهند به همین خاطر است که شما می توانیدکارهای یکسانی انجام نم

یف کنید. با این وجود ما زمانی که در مورد استراتژی محتوا صحبت می کنیم می توانیم فرض کنیم که در مورد تعر

 .استراتژی بازاریابی محتوا سخن می گوییم
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 :داخلی راهنماها و مدیریت استراتژی محتوا 

 :)چشم انداز، اهداف، دسترسی به مخاطبان   استراتژی بازاریابی محتوا) ناحیه ای که همپوشانی دارد

 سبک، ایده سازی ، مدیریت خارجی

 :تقویم تحریریه، ایجاد محتوا، گزینش محتوا، تبلیغ و ترویج محتوا و تکرار بازاریابی محتوا 

در مورد جزییات چگونگی و چرایی محتوایی که ایجاد خواهد شد،  استراتژی محتوا به چشم انداز اهمیت می دهد.

مدیریت می شود و به تدریج در اختیار مشتری و بازدید کننده قرار می گیرد صحبت می کند. این نوع استراتژی بر 

وا تروی تمامی محتواهایی که مشتریان شما در معرض آن هستند تمرکز می کند. استراتژی محتوا با بازاریابی مح

همپوشانی دارد . به همین خاطر است که بیشتر افراد این دو را شبیه هم می دانند اما به خاطر داشته باشید که آن 

ها کارهای یکسانی انجام نمی دهند. بازاریابی محتوا بر روی تاکتیک ها ونحوه اجرای آن تمرکز دارد. ایجاد، گزینش 

ازاریابی ایجاد شده اند. این موارد می تواند از هر چیزی همچون پست و ویرایش محتوا که به طور خاص برای مقاصد ب

 هک است بازار و شرکت خدمات و محصوالت بین اعتماد قابل  وبالگی تا ایجاد صفحه باشد و هدف آن ایجاد ارتباط

 هاستفاد مورد را آن تنها نه افراد که است محتوایی ایجاد مورد در محتوا بازاریابی. شود می منجر خرید به نهایت در

استراتژیست محتوا ممکن است متوجه  مثال عنوان به. گیرند می کمک فروش قیف طول در آن از  بلکه دهند می قرار

شود که اعتماد زیادی بین شرکت آن ها و مشتریان وجود ندارد. به همین خاطر روش هایی را پیشنهاد می کند که 

کند. در مقابل، بازاریاب محتوا کارهایی را برای به دست آوردن اعتماد  می تواند به ساخت اعتماد بین دو طرف کمک

 هم با دو  انجام می دهد. او مصاحبه ای را با بنیان گذار شرکت ترتیب می دهد. خوب می بینید که خط مشی این

 یقعم نگاه دهید اجازه کردیم بیان را ها تفاوت این که حاال خوب. کند تکمیل را همدیگر تواند می اما است متفاوت

 .بیندازیم محتوا استراتژی ایجاد برای نیاز مورد مراحل به تری

 چشم انداز: باید بدانید به کجا می روید

 ”استراتژی بازاریابی محتوای شما یک چراغ راهنماست که به هنگام بروز سواالتی همچون

 می ایجاد ”دهیم می انجام دوباره را کارها  چرا این” یا ” ما چه کارهایی انجام می دهیم

 بان و شرایطمخاط شرکت، مختص کافی اندازه به که دارید نیاز استراتژی به شما. شود

شما باشد و بتواند چارچوبی را برای پاس  دادن به این سواالت فراهم آورد. همچنین می 

خواهید استراتژی داشته باشید که به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد و با تغییر شرکت، 

سال  4الی  3مخاطب و شرایط خود را وفق دهد و تغییر کند. با چشم انداز کار خود را شروع کنید و ببینید در عرض 
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شرکت شما در چه جایگاهی حضور خواهد داشت. سپس برنامه ای را در مورد نحوه کمک محتوا به دستیابی به چنین 

 .محتوا قرار دارید چشم اندازی ایجاد کنید. خوب حال در مسیر توسعه استراتژی

  

 :مخاطبان خود را تعریف کنید

مرحله بعدی در توسعه استراتژی درک کسانی است که با آن ها صحبت می کنید. باید همه چیز را در مورد مخاطبان 

 :خود بدانید. به عنوان مثال باید موارد زیر را بدانید

 )اطالعات جمعیتی) سن، جنسیت، موقعیت و غیره 

 ر از سایت شما از چه سایت هایی بازدید می کنند؟مخاطبان به غی 

  آن ها از چه کانالی برای ارتباط استفاده می کنند؟ ایا به توییتر عالقه مندند یا دوست دارند از اینستاگرام

 استفاده کنند؟

 آن ها به حرف چه کسانی گوش می دهند؟ تاثیرگذارن صنعت خود را بشناسید 

 نیازهای آن ها چیست؟ 

مورد پژوهش بر روی مخاطب و ابزارها و رویکردهای جایگزین صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر به همین بعدا در 

 .اندازه بدانید که استراتژی محتوای شما بدون درک قوی از مخاطب تکمیل نخواهد شد

 :بررسی محتوا

ق به محتوایی است که در مرحله بسیار مهم در ایجاد استراتژی محتوا، بررسی محتواست. بررسی محتوا نگاه عمی

حال حاضرایجاد شده است. توجه داشته باشید که بررسی محتوا اغلب با استراتژی محتوا اشتباه گرفته می شود اما 

 ماش به را محتوا بررسی مورد در اصلی مراحل اینجا در. است موثر استراتژی ایجاد از بخشی تنها گزینه این  در واقع

 دشوار چندان ها آن کردن دنبال و است برخوردار بسزایی اهمیت از شود می بیان که اصولی  .داد خواهیم نشان

 .می کنیم همه چیز را به صورت مرحله به مرحله نشان دهیم سعی. نیست

 مرحله اول: فهرست محتواهای فعلی

برای اینکه بتوانید بررسی خود را آغاز کنید ابتدا فهرستی از مطالبی که در حال حاضر دارید ایجاد نمایید. اگر سایت 

کوچکی دارید می توانید اینکار را به صورت دستی انجام دهید اما برای بیشتر بازاریابان اینکار دشوار است. به همین 
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های سایت  URL برای به دست اوردن لیست کاملی از Screaming Frog خاطر می توان از ابزارهایی همچون

 .استفاده کنید

 مرحله دوم: سازماندهی و برچسب گذاری محتوا 

 :ه دهیدتوسع زیر معیارهای اساس بر و  فهرست خود را با توصیف محتوای فعلی

 :موضوع 

می کند؟ یا بیشتر محتوای شما در مورد چیست؟ ایا در مورد چیزی که به فروش می رسانید صحبت 

 رود،ف صفحه تبدیل، نرخ سازی بهینه  آموزشی است؟ ایا محتوای شما در مورد بازاریابی محتوا، رسانه های اجتماعی،

یا چیز دیگری است؟ موضوعات خود را برای بازاریابی محتوا طبقه بندی کنید. برای هر محتوا یک یا دو  A/B تست

به شما اجازه می دهد موضوعاتی که مخاطبان بیشتر از سایرین با آن تعامل طبقه بندی اختصاص دهید. این موضوع 

 .داشته اند را پیدا کنید

 :طول محتوا

طول محتوای شما چقدر است؟ آیا طول محتوا بر روی دیده شدن و اشتراک گذاری آن توسط مخاطبان 

 کوتاه  ح می دهند یا به دنبال محتوایاثر می گذارد؟ ایا مخاطبان شما محتوای طوالنی تر و گسترده تر را ترجی

 هستند؟

 :لحن

ایا محتوای شما سرگرم کننده است؟ حرفه ای است؟ پر از واژه های غیر تخصصی است؟ بامزه طراحی 

شده است؟ در این مرحله نیز باید توصیف کننده هایی را داشته باشید تا بتوانید به کمک آن لحن محتوا را توصیف 

 .کنید

 :بودن محتوامرتبط  

موضوع محتوای شما با کسب وکارتان همتراز است؟ ایا در مورد محتوا و محصوالت شما صحبت می کند؟ 

یا در مورد موضوع حاشیه ای به بحث می پردازد؟ برای مخاطب جذاب است؟ یک مقیاس برای خود تهیه کنید و 

 .بدانید هر محتوا در چه مقیاسی قرار می گیرد
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 :ماندگاری محتوا

برخی از محتواها برای همیشه ماندگار هستند و برخی چنین نیستند. اطمینان حاصل نمایید که نوع 

 .محتوای خود را به درستی می شناسید و می دانید در چه مقیاسی قرار می گیرد

 :قابلیت ها

 یزیاد تصاویر دارید؟ هشد تعبیه ویدئوهای ایا شوند؟ می ارائه  چه نوع محتوایی در سایت قرار دارد و آن ها چگونه

 مثل )اید؟ داده انجام س و حوزه در درستی های گذاری نشانه کنید؟ می استفاده ها اینفوگرافیک از دارید؟ سایت در

 (موارد سایر و سرتیتر متا، توضیحات گذاری، برچسب

 مرحله سوم: اضافه کردن معیارهای موفقیت 

توانید معیارهای موفقیت برای هر پست را تعیین نمایید. این معیارها بر بعد از اینکه مرحله باال را انجام دادید می 

 بیخو آغاز و شروع تواند می زیر موارد اما بود خواهد متغیر  اساس اهدافی که در استراتژی اولیه خود تنظیم کرده اید

 :برای شما باشد

 ترافیک سایت

 ازدید شده(معیارهای تعاملی) زمان سپری شده در سایت، تعداد صفحات ب

 اشتراک گذاری ها در رسانه های اجتماعی

 تبدیل بازدیده کننده به مشتری

همه داده ها را یکجا جمع اوری کرده اید؟ خوب تبریک می گوییم. بخش خسته کننده کار انجام شده است. حاال 

 .بخش جذاب ماجرا آغاز می شود

 الگو و نمودارهامرحله چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها برای به دست آوردن 

شما باید به دنبال گرایش هایی باشید تا ببینید چه موفقیت هایی می توانید به دست آورید و چه چیزهایی به بهبود 

نیاز دارند. به دنبال خالء های موجود باشید. برخی از اوقات چیزی که شما نیاز دارید تولید محتوایی است که فعال 

 تمامی ایا دارید؟ موردی مطالعات برای نیاز مورد ابزارهای مورد در پست 15 خود سایت در ایا  در سایت وجود ندارد.

لی قب کارهای دنبال به  طور؟ چه باشند کار تازه شما مخاطبان اگر  است؟ پیشرفته موضوعات مورد در ها پست این
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که کجای کار قرار دارید به شما خود بگردید و آن ها را طبقه بندی کنید. اینکار چسم اندازی در مورد گذشته و این

 .می دهد

 

 رینبهت حاال اید، نگرفته یاد را ها جدول این از استفاده نحوه قبال اگر  :کنید استفاده مرحله این در  از جدول محوری

 اجازه شما به که دارد وجود ها داده نوع این تحلیل و تجزیه  برای قدرتمندی ابزارهای  ت.اس اینکار انجام برای زمان

 کارهای انجام برای اکسل از توانید می مهارت کمی با. کنید مقایسه هم با را ها داده از عظیمی مجموعه دهد می

 .بندی را مشخص می کند طبقه هر برای میانگین ترافیک از فهرستی افزار نرم این. کنید استفاده خود

 :تنظیم اهداف

 یدسترس انداز چشم این به چگونه فعلی محتوای کردید مشخص  بعد از اینکه چشم انداز خود را تعیین کردید و

 اهداف. شماست محتوای برای اهداف تنظیم معنای به موضوع این. رسد می فرا موجود خالهای بستن  زمان دارد،

ن حاصل نمایید که این اهداف معنادار، قابل اندازه گیری و مقید به زمان است و می اطمینا و کنید تعیین را خود

 وسیعر های لباس موضوع برای بندی رتبه افزایش  توان از طریق محتوا به آن دسترسی پیدا کرد. به عنوان مثال،

ز مقاالتی است که در ا پر مجازی دنیای. گردد مشخص آن به دسترسی زمان که شرطی به باشد هدف  یک تواند می

تواند به دست اوردن سرن  بیشتر تا افزایش آگاهی از مورد نحوه تنظیم موثر اهداف سخن می گویند. این اهداف می 

برند باشند. ما توصیه می کنیم سه الی چهار مورد هدف محتوا محور برای استراتژی بازاریابی محتوای خود ایجاد 

 .نمایید

 :سبک و سیاق خود را با شخصیت برند همتراز سازید

 

، یی در مورد برندسند استراتژی شما مکان خوبی برای نوشتن راهنمایی ها

سبک و لحن است. بسته به اندازه کارهایی که انجام می دهید می توانید 

www.takbook.com



 

، از شود رجستهب باید برند نام  به دنبال ایجاد یک توضیح یک صفحه ای باشید تا به نویسندگان بگویید چه بخشی از

 اشدب واضح و کامل استراتژی یک از ای مونهن  کاما استفاده نماید یا از چه لحنی استفاده گردد. این راهنما می تواند

 اب ارتباط نحوه مورد در راهنمایی توان می همچنین. گردد اشاره تجاری عالئم برند، نام از استفاده نحوه به آن در  و

تنها چیزهایی که نیاز دارید را در این محتوا بگنجانید. اگر روزی همه کارمندان  کنیم می توصیه ما. کرد ایجاد مشتری

 .را از دست بدهید برایتان مهم است که کارمندان بعدی به نام تجاری شما احترام بگذارند؟ قطعا چنین است

 چگونه استراتژی خود را مستند کنیم؟

استراتژی بازاریابی محتوا باید قابل درک و دقیق باشد. باید بتوانید همانند راهنمایی هایی که در مورد سبک گفتیم، 

 گونه به را خود سند  همه چیز را در ان پوشش دهید و اصول استراتژی را توضیح دهید. همچنین شما می خواهید

بهتر  کارینا برای  .نکنند صرف آن خواندن برای زیادی زمان جدید نویسندگان و ها استراتژیست که کنید تنظیم ای

تهیه کرده ایم که در صورت نیاز  ای آماده قالب است از قالب های آماده ای که طراحی شده است استفاده نمایید. ما

دهید و این پژوهش ها  انجام را اولیه های پژوهش کند می کمک شما به  می توانید از آن بهره مند شوید. این سند

را با اهداف و راهنمایی های موجود ترکیب نمایید. سپس می توانید استراتژی خود را با اعمال اطالعات به نوع محتوا 

 .ایجاد نمایید. اطالعاتی را در مورد مدیریت و جریان کاری به آن اضافه کنید

 :نکته

بگنجانید. اینکار به شما کمک می کند استراتژی خود را با تصمیم  خالصه ای از استراتژی بازاریابی محتوا را در آن

گیرندگان به اشتراک بگذارید. همچنین این موضوع به شما و تیمتان کمک می کند منبع و مرجع سریعی در مورد 

ا وسواالت خود داشته باشید. شاید بتوان گفت مهم ترین چیزی که در مورد مستند کردن استراتژی بازاریابی محت

 ترسیدس  وجود دارد این است که باید یک سند زنده و فعال باشد. این انعطاف پذیری می تواند در درک مواردی که به

 نقش خواهید می یا  دهید ادامه خود حمایت و تالش به خواهید می  .نماید کمک شما به کند نمی کمک اهداف

م نیست از گوگل داکس استفاده می کنید یا به مه  اصال. است چنین قطعا نمایید؟ ارزیابی را خود محتوای جدید

صورت دستی استراتژی های خود را نوشته اید. شما می توانید در صورت نیاز آن را به روزرسانی کنید و آن را در 

 .اختیار افراد بگذارید
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 فصل چهارم: قیف بازاریابی و محتوا

 

 و الیع دنیای در  یابی آشنا نیستید، بهتر است همه چیز را بدانید.اگر در حال حاضر در مورد مدل سنتی قیف بازار

ک استوانه سروکار داریم که هر فردی در مورد شما چیزی می شنود وارد قیف می شود و به خرید می ی با کامل

 عیوسی حجم   که است این قیف از استفاده ایده. دهد نمی رخ اتفاقی  پردازد. البته در دنیای واقعی همیشه چنین

    .گردند می تر کوچک  رفته رفته  و شود می آن وارد احتمالی مشتریان از

 سطاوا. است تبدیل فرایند از مرحله اولین این. اند شده اشنا شما برند با که دارد وجود زیادی افراد قیف، باالی در

. دهستن شما خدمات و محصوالت دنبال به افراد این. است مانده باقی آن در کمتری افراد و شود می تر کوچک قیف،

 .  است شده کوچکتر قیف انتهای

 ابیبازاری قیف که است این بازاریاب عنوان به شما ماموریت. دارند خرید به تمایل که دارد قرار رادی اف مرحله این در

   .نمایید هدایت شدن تبدیل سمت به را احتمالی مشتریان کنید سعی و سازید پایدارتر و تر مستحکم را

اریابی محتوا می تواند به شما کمک باز دارد، وجود قیف باالی های تاکتیک مورد در که نادرستی تصورات وجود با

کند در هر مرحله از قیف به مشتریان خود دسترسی داشته باشید. این افراد می توانند تعامل خود را با سازمان شما 

 ادامه دهند. همین امر می تواند به توسعه گردنه قیف کمک کند. 

، شما گزینه های زیادی برای نوشتن پیام تشماس سایت روی بر  از آنجایی که محتوا در مورد کلمات و تصاویر

مرحله اصلی دارد که هر کدام را در این بخش  4بازاریابی محتوا برای مراحل مختلف قیف دارید. بازاریابی محتوا 

 :توضیح خواهیم داد
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 کشف: باالی قیف

 هدف: به دست اوردن غیر مستقیم مشتری، آگاهی از برند

 ویروسی تاکتیک: محتوای آموزشی، محتوای

در اولین مرحله از بازاریابی محتوا، سعی می کنید آگاهی از برند خود را در میان مشتریان احتمالی افزایش دهید. در 

برخی از موارد زمانی که کاربرد محصوالت شما برای مشتریان واضح نیست، سعی می کنید آنها را در مورد بازاری که 

ریابی محتوا برای ایجاد تمایل و عالقه در طول این فاز استفاده کنید. بازا از توانید می همچنین  هستید اشنا نمایید.

برای افراد شنیدن نام شما کافی نیست، آن ها باید در مورد برند شما کنجکاو باشند تا بتوانند نام شما را به خاطر 

ایی است که بازاریابی داخلی به داشته باشند و آن را در لیست برندهای قابل اعتماد قرار دهند. باالی قیف اغلب ج

بهترین شکل انجام می شود. هدف ما ممکن است تبدیل تعداد اندکی از بازدید کنندگان به مشتری باشد اما به ندرت 

 و ها نیاز بدانیم باید عوض در. کرد پیدا دست موضوعی چنین به توان می خودمان  توسط صحبت کردن در مورد

 دهید، انجام درستی به را اینکار بتوانید اگر  ورد این مسائل صحبت کنیم.م در و چیست ما مشتریان های درخواست

 است این دارید مرحله این در که ای وظیفه ترین مهم  .کنید می ایجاد خود برند مورد در را احترام و تشکر احساس

ی ید. نوع محتواهاینما برطرف را نیازهایشان تواند می و است مفید شما محصوالت کنید ثابت خود مشتریان به که

 :که در طول فاز کشف به کمک شما می اید را در ادامه بیان می کنیم

 پست های وبالگی 

 وبینارها 
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 محتوای بزرگ همچون بازی، ابزار، محتوای طوالنی 

 راهنماهی جامع 

 فایل های ویدئویی 

 خبرنامه های ایمیلی 

 THEO نمونه ها واقعی: شکالت

 اما رسانند می فروش به  وجود دارد. آن ها شکالت Theo از این نوع محتوا در کارخانه شکالتنمونه بسیار خوبی 

 کنند می تالش ها آن تور، این طول در  .است شده شناخته و مشهور دارد که راهنمایی تور خاطر به ها آن کارخانه

ه شکالت تبدیل می شوند ب چگونه ها دانه اینکه  و آن رشد نحوه اید، می آن از شکالت که جایی مورد در را نکاتی

 که کنند می فکر این به زیرا کنند می ترک خوبی  احساس با را مکان این کنندگان بازدید  به مردم آموزش دهند.

 کار نحوه تنها نه که شناسند می ای گونه به را برند این ها آن . دارد شکالت مورد در خوبی اطالعات حاضر حال در

ت اطالعات خود را در مورد تولید و توسعه شکالت در اختیار افراد قرار دهد. این اس قادر بلکه داند می را خود

 نیز ما   احساسات می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد وفاداری داشته باشد. برای اینکه از این مفهوم استفاده کنیم

 شتریم ندارد قصد ما محتوای  ت.اس قیف باالی توایمح از خوبی نمونه که ایم کرده منتشر خود سایت در را محتوایی

 را افراد های مهارت خواستیم می زیرا کردیم منتشر را محتوا این ما. کند قانع خدماتمان یا محصوالت خرید به را

 .کنیم استفاده بازاریاب عنوان به ها آن از و ببریم باالتر

 جلب توجه: اواسط قیف

 صورت مستقیمهدف: به دست آوردن مشتری به 

 تاکتیک ها: راه حل هایی برای استفاده در چالش های موردی

در فاز جلب توجه، مشتری با راه حل هایی که شما ارائه می کنید ارتباط برقرار می کند. اینجا دقیقا همان جایی 

ارزیابی کنند. در این  است که می توان محتوایی در اختیار افراد قرار داد و به آن ها کمک نمود شما و محصوالتتان را

مرحله، ما به طور مستقیم با مشتریان خود صحبت می کنیم و بر این باور هستیم که کسب وکارمان می تواند به آن 

ها کمک کند. به خاطر داشته باشید که در این فاز ممکن است بازدید کننده هنوز به شما اعتماد نکرده باشد پس 

موجود در این مرحله فرصت عالی برای اطمینان حاصل کردن   محتوای  ار ندهید.آن ها را در معرض فرایند خرید قر

از این است که بازدید کنندگان می توانند به راحتی تمامی اطالعاتی که می تواند به آن ها در متمایز کردن شما از 

 :بود خواهند زیر موارد دنبال به افراد مرحله این در  رقبا کمک نماید دسترسی داشته باشند.
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 مطالعات موردی 

 محتوایی که چگونگی کار با محصوالت را نشان می دهد 

 فیلم ویدئویی دمو 

 توضیح در مورد محصول و دیتاشیت 

یکی از روش های موثر برای انجام اینکار، به تصویر کشیدن موارد کاربردی است که می تواند مشکالت مشتریان را 

ی درس ویدئویی داریم که به افراد کمک می کند برخی از مهارت های یک سر MOZ برطرف نماید. ما در سایت

 .خاص خود همچون رتبه بندی در موتورهای جستجو و تجزیه و تحلیل رقابتی را بهبود ببخشند

 TOLL HOUSE نمونه واقعی: کوکی های 

ی را به صورت عمومی رسپی مشهور خود برای کوک Nestlé نمونه های زیادی در این مرحله وجود دارد. زمانی که

در اختیار افراد قرار داد، سعی نمود مهم ترین نکات را در مورد چیپس های شکالتی بیان نماید. این رسپی قابل 

یق می کرد محصوالت شرکت را خریداری نمایند.به خاطر تشو را بودند کرده استفاده آن از که افرادی فروش نبود اما 

 این. ندک نمی تمرکز رسانید می فروش به که چیزی روی بر مستقیم طور به قیف وسط  داشته باشید که محتوای

 هر فهد این.کند می استفاده هدف به رسیدن برای ای وسیله عنوان به رسانید می فروش به که چیزی از محتوا نوع

 .واند باشدت می چیزی

 تبدیل: انتهای قیف

 هدف: معامله با مشتری

 محصول و بیان گزاره های ارزشیتاکتیک: توضیح دادن در مورد 

 ی آماده شما کنندگان بازدید. است شده انجام خوبی به کار اینجای به تا چیز همه  خوب در مرحله آخر قرار داریم.

د، اینجا همان جایی است که می توانید خرید را نهایی کنید. خو برند سبک به بسته. هستند مشتری به شدن تبدیل

به معامله و تراکنش های مالی اختصاص دارد. در این مرحله، ما به خوبی می دانیم  باریک ترین بخش از قیف

 ها نآ کنیم می سعی خاطر همین به. هستند مند عالقه  مشتریانی که باقی مانده اند به چیزی که ما ارائه می دهیم

 :را برای چنین کاری آماده سازیم. مشتریان خود را با موارد زیر قانع سازید

 مشتریان نظرات 

 نقد و بررسی محصوالت 
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 فرایند فروش تسریع شده، قابل درک و قابل اعتماد 

این نوع از محتوا بسیار ساده است. چنین محتوایی می تواند توضیح ساده و روشنی از محصوالی باشد که ارزش 

 مقایسه برای یینمودارها برگیرنده در تواند می محتوا این  منحصر به فردی را در اختیار مشتری قرار دهد.

 حتوام بازاریابی فروش عناصر جزو قیف انتهای محتوای. باشد دیگر های شرکت محصوالت با شما متعدد  محصوالت

 .شود می محسوب

 نمونه واقعی: سایت آمازون

به عنوان مثال سایت آمازون را در نظر بگیرید. در گذشته زمانی که کتاب ها یا سی دی های خریداری شده خود را 

در کارت خرید قرار می دادیم احساس می کردیم خاص هستیم. این روزها با یک کلیک می توانید سفارش خود را 

تیار شما قرار خواهد اخ در خوبی خرید تجربه اما ندارد  انجام دهید. در فرایند سفارش گیری محتوای زیادی وجود

 .گرفت. اگر چنین نبود باید تعجب می کردیم

 شتری: فراتر از قیف بازاریابیحفظ و نگهداری م 

 هدف: نگهداری مشتریان فعلی، حمایت از مشتریان

 onboarding تاکتیک ها: کمک، پشتیبانی و

بعد از اینکه مشتریان خود را بدست آورید هدف شما باید نگهداری و حفظ آن ها باشد. بازاریابی محتوا بخشی از این 

 علیف مشتری نماییم می سعی و و نگهداری مشتری تمرکز می کنیم  فرایند نیز هست. در این مرحله بر روی حفظ

 خوب دکنی استفاده مرحله این در توانید می که محتوایی نوع و شکل مورد در  .کنیم تبدیل تکراری مشتری به را

 :یر توجه نماییدز موارد به. کنید فکر

 پشتیبانی از مشتریان و کمک کردن به آنها 

 پیشنهادات خاص 

  های مرحله به مرحلهآموزش 

 دسترسی از طریق ایمیل و دنبال کردن آن ها 

 ایجاد تجربه کاربری خوب و عالی در مورد محصوالت 

 BODEN و TUMBLR نمونه واقعی: سایت
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است.  Tumbler یک نمونه عالی در این حوزه که توانسته است از تاکتیک حفظ و نگهداری مشتری استفاده کند

 سریع منا ثبت به سایت این  ن سایت پلتفرم وبالگ نویسی محبوبی در میان افراد است.همانطور که می دانید ای

است که از ایمیل  Boden  نگلیسی پوشاکا شرکت ها نمونه از دیگر یکی. است شده شناخته دارد که راحتی  و

اری می تواند وفاد تایید حمل و نقل و بسته بندی های خوب برای افزایش رضایت مشتری استفاده می کند. اینکار

 .مشتری را نیز بیشتر نماید

 

همانطور که مشاهده کردید هر مرحله از قیف فروش و بازاریابی به رویکرد متفاوتی نیاز دارد. درست همانند زمانی 

که نسخه متفاوتی از پیام خود را در توییتر و فیس بوک ایجاد می کنید تا ارتباط بهتری با مخاطبان داشته باشید، 

در هر مرحله بهره می برید. در هر مرحله ای از قیف  محتوا بازاریابی درست شکل باید اطمینان حاصل کنید که از

ن درک مخاطبان و نیازهای آنان که باشید، باید یک نکته کلیدی را به خاطر داشته باشید و آ

  ت.اس
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 فصل پنجم : ساخت چارچوب و تیم محتوا

 

مورد محتوا می دانید و استراتژی مستحکمی برای آن ایجاد کرده اید. تنها چند مورد دیگر خوب حاال همه چیز را در 

وجود دارد که باید خود را برای آن آماده کنید. این فصل به شما کمک می کند تیم خوبی برای ایجاد محتوا جمع 

 .ابزارها را در اختیار داریداوری کنید و اطمینان حاصل نمایید که برای حرکت کردن به سمت جلو، چارچوبی از 

 :یافتن افراد مناسب برای تیم محتوا

 

موفقیت اجرا و به کارگیری استراتژی محتوا بر روی یک موضوع مهم استوار است که اغلب توسط شرکت ها نادیده 

 اشم یمحتوای نیازهای اجرای و سازی ایده مس ول افراد این  گرفته می شود. این موضوع، تیم محتوایی شماست.

 برای زیادی های روش  .کنید خود محتوای تبلیغ و ترویج مس ول را ها آن است ممکن  موارد از برخی در. هستند

های شما نیز بستگی خواهد داشت. اگر یک نیاز به موضوع این. دارد وجود محتوایی تیم ساختاردهی و سازماندهی
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در مورد شما صدق می کند. شما می توانید استراتژی  فروشگاه دارید که پرسنل زیادی ندارد این موضوع باز هم

 .بازاریابی محتوا را ایجاد کنید و آن را اجرا نمایید

 به چه کسانی نیاز دارید؟

قبل از اینکه بخواهید ساختار تیم و پویایی آن را تعیین کنید باید افرادی که در این جریان نقش دارند را شناسایی 

 .ین افراد را معرفی خواهیم کردنمایید. در ادامه برخی از ا

 :استراتژیست های محتوا

 یک. بنویسد را شما محتوای بتواند  شما به فردی نیاز دارید که

 بررسی را شما محتوای بازاریابی های تالش تواند می خوب استراتژیست

 مقایسه باشید داشته دسترسی بدان خواهید می که چیزی با را آن کند،

ا برای پر کردن خالها و دسترسی به اهداف ایجاد ر استراتژی و نماید

کند.بسته به مقیاس کاری شما، استراتژیست محتوا می تواند تمامی 

 را دبرن و سبک راهنمای نوشتن مانند  پژوهش های قبل از تولید همچون ایجاد پرسوناها و نیز استراتژی تحریریه

 فادهاست مورد  باشند و در برخی از موارد برای تغییر استراتژی داشته را مشاور نقش توانند می افراد این. دهد انجام

 .گیرند می قرار

 :نویسندگان 

نویسندگان اغلب نیروهای خالقی هستند که در تیم محتوا حضور دارند. این 

ها افرادی هستند که می توان برای به دست اوردن ایده های خالقانه و 

 هب.کرد استفاده ها آن از محتوا نوشتن هنگام به سرایی داستان جادوی  کسب

شما به  اید، می میان به نوشتن از صحبت که زمانی باشید داشته خاطر

همان اندازه که خرج می کنید و سرمایه می گذارید، برداشت خواهید کرد. 

این موضوع بدین معنی نیست که برای نوشتن یک پست وبالگی باید هزینه 

های هنگفتی پرداخت کنید بلکه به این معنی است که باید از افرادی 

ند کسانی که مطلب را می خوانند تحت تاثیر خود قرار استفاده نمایید که با موضوع کاری شما اشنا هستند و می توان

 می شما. نمایید استخدام اضافی کار نیروی نیست الزم باشید داشته  دهند.برای اینکه یک نویسنده خوب در شرکت

 شکل هب را محتوا توانند می نویسندگان از برخی. کنید استفاده نیز فعلی اعضای نویسندگی های مهارت از توانید
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HTML کنند هزد شگفت کلماتشان با را شما توانند می نیز برخی. نمایند سازی بهینه س و برای  درآورند و آن را .

 .متخصص ردف یک یا دارید نیاز نگر کلی فرد یک به که کنید فکر این به کنید استخدام را فردی خواهید می که زمانی

 :ویراستاران

کارهای خود را ویرایش نمایند. حتی بهترین نویسندگان هم نمی توانند 

بنابراین اگر می توانید یک ویراستار انتخاب کنید تا کارهای موجود را ویرایش 

نماید. ویراستاران در دو دسته جای می گیرند. ویراستاران توسعه ای که می 

توانند در حال توسعه محتوا آن را ویرایش کنند و شکل طبیعی تری به آن 

متن افرادی هستند که از چشم های تیزبین خود برای ببخشند. ویراستاران 

بررسی خطاهای گرامری و امالیی استفاده می کنند. برخی از ویراستاران هر 

 را یکی افراد این میان از شدید مجبور اگر  دو کار را با هم انجام می دهند.

 انجام  ار ای توسعه های ویرایش  انندن باشید زیرا نویسندگان معموال می تومت  ویراستاران دنبل به کنید انتخاب

 دسته ینا از توانید می هستید ژورنالیستی شکل با محتوایی دنبال به اگر. دارد وجود نیز ویراستاران سوم نوع. دهند

 را احاطه می کند. ما به این افراد او محتوای و نویسنده که است فردی ویراستار نوع این  .کنید استفاده ویراستاران از

 .هماهنگ کننده می گوییم

 

 

 :هماهنگ کنندگان

یک هماهنگ کننده خوب می تواند محتوا را به خوبی مقیاس بندی کند. این 

 حاصل اطمینان و  فریلسنرها مدیریت و استخدام از  جزییات تمامی  فرد

 پیدا  بر عهده می گیرد.به تصاویر اضافه شده است را  ALT متن اینکه از کردن

انید فردی را پیدا بتو اگر  اما است دشواری کار آل ایده کننده هماهنگ کردن

 دهد می اهمیت  کار کیفیت و روابط به  کنید که سازمان یافته و خالق است،

 خوب کننده هماهنگ یک دهد، انجام خوبی به را ها پیگیری همه تواند می و

 .داشت خواهید اختیار در
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 با رشد و توسعه کسب وکار، تیم چگونه تغییر پیدا می کند؟ 

 اسان اند هنرسید بحرانی  حجم به که زمانی تا  در برخی از کسب وکارها، اضافه کردن نویسندگان و ویراستاران بیشتر

. ندنیست شانس خوش افراد همه. شود می تر سخت نیز تیم توسعه کردند رشد وکارها کسب این که زمانی اما است

 ی انتخاب کنند یا حتیجدید فرینسلرهای مجبورند خود وکار کسب توسعه برای که هستند بسیاری های شرکت

کل فرایند تولید محتوا را برون سپاری نمایند. رشد کسب وکار به شرایط کاری بستگی دارد اما به احتمال زیاد کار 

 دیریتم برای نیاز مورد تیم اینکه از بعد  اصی آغاز می شود.با افزودن نویسندگان و در صورت نیاز ویراستاران اختص

 .زمان استخدام هماهنگ کننده برای پیگیری و نگهداری تمامی محتواها فرا می رسد دادید، تشکیل را ساختار

 :برون سپاری تولید محتوا و سخنانی در مورد کیفیت 

بازه زمانی طوالنی مدت چگونه رشد خواهید کرد، استخدام فریلسنرها به خصوص زمانی که مطم ن نیستید در یک 

 خارج از  فردی استخدام. نیست منطقی اصال محتوا تولید ماشین  یک فرآیند کامال منطقی است. اما تبدیل شدن به

 در هک هستند هایی مهارت محتوا کردن ویرایش و نویسندگی که باشید داشته خاطر به. باشد خوب تواند می شرکت

ستخدام ا همانند نویسندگی در متخصص فرد استخدام و یافتن برای زمان اختصاص  .کنند می پیدا توسعه زمان طول

یک لوله کش ماهر برای ساختمان ارزشمند خواهد بود. یک نویسنده یا ویراستار خوب می تواند همه کارها را به 

 همه گویای خوب محتوای یک وجود  درستی انجام دهد. ممکن است ندانید همه این فرایندها چگونه کار می کند اما

نویسندگان چیزی نیست که می خواهید، حتما محتوای نوشته شده  کار نمونه اگر. کنید اعتماد خودتان به. است چیز

 .توسط این افراد برای مخاطبان نیز جذاب نخواهد بود
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 :انتخاب سیستم مدیریت محتوا

 

سیستم مدیریت محتوا می تواند بهترین دوست یا بدترین دشمن شما باشد. البته می توانید سیستمی را بیابید که 

ا یستم مدیریت محتوس   قرار می گیرد.اول از هر کاری باید بدانید سیستم مدیریت محتوا چیست.در میان این دو 

رابطی است که برای نوشتن، منتشر کردن و ویرایش محتوای خود در سایت استفاده می کنید. رایج ترین نمونه ای 

ده دروپال، جومال و مگنتو می باشد. که از سیستم مدیریت محتوا وجود دارد وردپرس است. سایر گزینه ها در برگیرن

برخی از سایت ها اصال سیستم مدیریت محتوا ندارند. ما زمانی که می خواستیم محتوای خود را به سیستم مدیریت 

 همشاهد را پرسیدیم خود از  که سواالتی از برخی ادامه در  محتوای جدید منتقل کنیم با همین چالش مواجه شدیم.

 :کنید می

 ما چه کسانی هستند؟ چه دپارتمانی باید در فرایند انتخاب درگیر باشد؟ سهامداران

 چه مقدار از سایت ما باید توسط سیستم مدیریت محتوا مدیریت شود؟

می خواهیم سیستم جدید چه کارهایی برایمان انجام دهد؟ این موضوع می تواند هر چیزی از الگین با سطوح 

 .افزارهای فعلی باشددسترسی مختاف تا یکپارچه سازی نرم 

 را خود های اولویت  کند می کمک شما به گزینه این چه چیزی در این لیست ضروری، مطلوب و اختیاری است؟ 

 .کنید تعیین

 به یک سیستم اختصاصی نیاز دارید یا می توانیم در چارچوب فعلی کار خود را انجام دهیم؟

روزرسانی شود؟ چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟ ایا به  خود   سیستم مدیریت محتوا چند وقت یکبار باید به

 روزرسانی آن شامل دریافت هزینه می شود؟
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سیستم مدیریت محتوا چگونه س و را مدیریت می کند؟ آیا آدرس های سایت س و دوست هستند؟ آیا می توان به 

 ا نیاز به توسعه دهنده خواهد بود؟راحتی موارد مرتبط با س و همچون تگ عنوان و توضیحات متا را تغییر داد ی

چه نوع رسانه هایی پشتیبانی می شود؟ اگر بخواهیم پادکستی در سایت منتشر کنیم ایا اینکار نیازمند کدنویسی 

 خواهد بود؟

 به چه قیمتی می توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم؟

 .تغییر یا استخدام افراد جدید مهم است برای آموزش سیستم جدید به چه هزینه هایی نیاز داریم؟ این موضوع برای

 پشتیبانی از مشتریان چگونه خواهد بود؟

 چه قالب هایی در دسترس ما وجود دارد؟

 .انتقال بین راه حل های سیستم مدیریت محتوا چگونه خواهد بود

اده ن سواالت پاس  دبرای سواالتی که در باال به آن اشاره کردیم پاس  یکسانی وجود ندارد اما اگر به درستی به ای

 .شود می توان بهترین راه حل را برای تیم و شرکت انتخاب کرد

 :توسعه و انتشار چارچوبی برای تجزیه و تحلیل

قبل از اینکه بخواهیم وارد مرحله تولید محتوا شویم باید یک موضوع را مدنظر داشته باشیم. اطمینان حاصل کنید 

د. برای اینکه بتوانید بعدها موفقیت خود را آنالیز کنید، باید آنالیتیکس های که چارچوبی برای تجزیه و تحلیل داری

پیگیری را قبل از آغاز کار راه اندازی کنید. این موارد در برگیرنده راه اندازی اکانت گوگل آنالیتیکس بر روی سایت 

 .است تا بتوان همه چیز را پیگیری کرد
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را پیگیری کنید و از نگاه شما موفقیت به چه معناست. باید نحوه اندازه  باید تصمیم بگیرید قصد دارید چه چیزی

 .گیری و سنجش موفقیت را در ذهن داشته باشید. در حال حاضر باید بدانید قصد دارید چه چیزی را بسنجید

ه گیری و به عنوان مثال برای هدفی همچون ایجاد و انتشار راهنمای جامع برای پارچه های لباس عروس باید انداز

 نجشس کنید می ارزیابی را جدید محتوای که زمانی  سنجش دوگانه از تکمیل شده / تکمیل نشده را داشته باشید.

 ها ذاریگ اشتراک ریت، بونس سایت، در شده سپری زمان مدت ترافیک، از ترکیبی. بود خواهد مفید نیز موارد سایر

 .ل می تواند برای شما مفید باشدتبدی نرخ و

 ابلق افزایش کنید فرض مثال عنوان به  خاطر داشته باشید که این اعداد و ارقام به همراه یکدیگر معنا می دهند.به 

 شدبا این دهنده نشان تواند می موضوع این. است پایین هم هنوز ریت بونس اما اید داشته خود ترافیک در توجهی

 ار محتوایی  یا است نیامده خوششان محتوا از ، اند شده گمراه سرتیترها توسط  جدید شما کنندگان بازدید که

 .یا لینکی برای هدایت آن ها به سمت فرایند تبدیل نداشته است Call to action که اند کرده مطالعه

 

قبل از اینکه بخواهید نتیجه گیری عجوالنه ای داشته باشید همه موارد را به دقت بررسی نمایید. در این شرایط ده 

اشتراک شبکه اجتماعی به شما می گوید که محتوا خوب است اما خوانندگان نمی دانند در مرحله بعدی باید چه ها 

 تریبیش اطالعات به کاربر تا شود داده دیگر محتوای به لینکی است بهتر مواردی چنین در  کارهایی را انجام دهند.

 و انمشتری درک برای را هایی فرصت زیرا شود می بمحسو محتوا بازاریابی جذاب بخش تحلیل و تجزیه. یابد دست

 .دهد می قرار شما اختیار در ها آن با تعامل نحوه
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 فصل ششم: ایده سازی برای تولید محتوا

 

د ایده وجود دارد به شما مور در که شوقی و هیجان  یک ایده خوب قلب هر نوع کمپین یا پروژه تولید محتواست.

مسیر باقی بمانید و بخشی از چیزی است که به مخاطبان خود می دهید تا به اشتراک بگذارند. کمک می کند در این 

 عالوه  .سازد دور شما شرکت از را مخاطبان تواند می و است منابع  اختصاص زمان و انرژی برای یک ایده بد تلف کردن

 دهش گذاری سرمایه  های شکست خورده گان شما احساس کنند منابع زیادی بر روی ایدهگیرند تصمیم اگر این، بر

 دست از نیز را خود شغل شود می موجب امر وهمین بدهند دست از شما به را خود اطمینان  است ممکن است،

ای ما یافتن ایده ها. برسد کننده خسته و سخت نظر به خوب ایده کردن پیدا شود می باعث موارد این تمامی  .بدهید

آنچنان که شما فکر می کنید دشوار نیست. اگر بتوانید ایده خوبی به دست آورید شاهد مناسب برای تولید محتوا 

 .بود خواهید سایت درآمد  افزایش ترافیک، نرخ تبدیل و

 

 :ایده ها از کجا می آیند 

ایده ها در اطراف ما هستند. برخی از اوقات کافیست بر روی آن ها تمرکز کنیم تا بتوانیم آن ها را به دست 

 محتوا تولید برای نابی های ایده کند می کمک تیمتان و شما به کرد خواهیم بیان ادامه در که هایی تاکتیک  آوریم.

 .کنید پیدا
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 SWIPE فایل از استفاده  منبع اول:

 

بدهد اگر در حال حاضر فایلی در مورد ایده ها، تصاویر، رویکردها و فناوری ها ندارید که بتواند به شما انگیزه 

 اییج هر و نمایید ایجاد را فایل این  همین امروز دست به کار شوید. است بهتر بگذارد، شما اختیار در اطالعاتی  یا

شما کوچک تر شد به عقب برگردید. زیرا ایده  swipe فایل اگر. کنید رجوع آن به داشتید الهام و انگیزه به نیاز که

که به شما انگیزه  هایی ایده کردن مرور. شوند می مصرف بارها و بارها زمان طول در مختلف های روش به  های عالی

 ره تواند می فایل این. باشد فکری طوفان جلسات از قبل شما سازی آماده برای  داده است می تواند بهترین روش

 فایل نوانع به توان می  را فیزیکی فایل یا اپلیکیشن ایمیلی، فولدر یک مثال عنوان به. باشد داشته شکلی نوع

swipe و  مورد استفاده قرار داد. برخی از برنامه های محبوب برای جمع آوری ایده ها در برگیرنده پینترست، ترلو 

گزینه های حرفه ای تری  Mural.ly و Musepeak  همچون قدرتمند های اپلیکیشن از برخی  .است نوت اور

 .شما قرار می دهددر اختیار  swipe را برای استفاده از فایل
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 منبع دوم: جلسات طوفان فکری موفق

 

هر فردی می تواند اینکار را انجام دهد اما تنها تعداد اندکی از این افراد می توانند جلسات طوفان فکری را به درستی 

 نمایی ها را دنبالبرگزار کنند. برای اینکه خود را برای موفقیت آماده سازید و جلوی مشکالت را بگیرید، این راه

نمایید و به خاطر داشته باشید جلسات طوفان فکری از اهمیت باالیی برخوردار است. این موضوع بدین معناست که 

 اشتراک به پینترست برد روی بر موجود های ایده  مالقات های شما چه در اتاق یک ساختمان انجام شود و چه

 در  فردی اگر زیرا است ضروری بسیار موضوعی چنین درک. هستند خوب های ایده ها ایده تمامی شود، گذاشته

 سات ایده ها را زیر سوال ببرد یا عملی بودن آن را انکار نماید، می تواند خالقیت کل فرآیند را نابود سازدجل

 :شرکت کنندگان

می گذارند. این  یک جلسه طوفان فکری خوب معموال در برگیرنده دو یا چند نفر است که اهدافی را به اشتراک

جلسات ممکن است به صورت حضوری یا آنالین برگزار شود. شما می توانید هر تعدادی که دوست داشتید شرکت 

کننده جمع کنید . فقط به خاطر داشته باشید که گروه های بزرگ تر را به تیم کوچک تر تقسیم کنید تا بتوانید آن 

می  ندارند پروژه با اشنایی  همه افراد بگذارید.گنجاندن افرادی کهها را مدیریت کنید و گزارشات را در اختیار 

 می و شوند می فکری طوفان جلسات وارد ای شده تعیین پیش از عقیده هیج بدون افراد این زیرا باشد مفید  تواند

 کریف طوفان جلسات در و کنید دعوت ها تیم سایر از را اعضایی همچنین. نمایند وسنگین سبک را چیز همه توانند

ه بتوانید آخرین فناوری های بصری را بشناسید به یک طراح نیاز اینک برای اوقات از برخی  .نمایید استفاده ها آن از

خواهید داشت. اگر طراحی در جلسه خود نداشته باشید باید به طور مداوم از اول کار خود را آغاز کنید. برخی از افراد 
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فان فکری دارند و برخی استعدادهای دیگری دارند. زمانی که می خواهید جلسات توانایی های خوبی در جلسات طو

طوفان فکری متعددی را برنامه ریزی کنید از تغییر دادن گروه واهمه نداشته باشید. این تغییرات می تواند شما را به 

 .یک ترکیب مناسب از اعضا برساند

 :پارامترها 

چند پارامتر ضروری را در ذهن داشته باشید. اما به خاطر بسپارید که پارامترهای در ابتدای جلسات طوفان فکری باید 

 ناظر یک  شما نباید گروه و اعضای آن را محدود نماید. نبایدها می تواند تفکر خالقانه در جلسات را محدود کند.

 مرحله این در  .شود مند رهبه ها آن از ضروری مواقع در و باشد داشته ذهن در را ها محدودیت همه تواند می خوب

 .حفظ شود فکری طوفان جلسات اصلی معنی باید نیز

 :نکاتی برای اجرای جلسات طوفان فکری خوب 

 :اگر می خواهید جلسات خوب و مفیدی داشته باشید این نکات را به خاطر بسپارید

معمولی ساکت است سعی کنید این  اجازه دهید خالقیت در میان اعضا جریان داشته باشد: اگر گروه شما به طور غیر

 .نمایید جلسه  موضوع را متوقف کنید یا آن ها را وارد

سازمان   یک داشتن  از آنجایی که در این مرحله هر ایده ای ، ایده خوب محسوب می شود : بگذارید باز را حوزه

دهنده می تواند بسیار مفید باشد. این موضوع به معنای شناخت و تشخیص معتبر بودن هر ایده است و اینکه چرا 

 .باید چنین ایده ای در تولید محتوا مدنظر قرار گیرد

 در  برای افزایش بازگشت سرمایه گذاری احتمالی AIDA جرقه های خالقیت را پیدا کنید: شما می توانید از فرمول

 لبج خود به را افراد توجه  بتواند که است ای ایده یافتن معنای به موضوع این. نمایید استفاده خود محتوای مورد

د، میل آن ها را افزایش دهد و انگیزه فعالیت را در آن ها ایجاد کند. تمرکز نمای جذب را ها آن تمایل و عالقه کند،

 .روی این معیارها می تواند به خالقیت تیم کمک کند دوباره شرکت کنندگان جلسات طوفان فکری بر

عدا ب  تمامی ایده هایی که بر روی وایت برد یا هر جای دیگری ثبت می شود را بنویسید تا : کنید ثبت را چیز همه

بتوانید از آن ها استفاده کنید. تصویری از آن ها داشته باشید یا یادداشت برداری کنید.به خاطر بسپارید که ثبت این 

فرآیند در یافتن ایده های بعدی به شما کمک فراوانی خواهد کرد. ابزارهایی که می توانید در این مرحله مورد استفاده 

 .) برای مک( استScapple و bubble.us ،MindMapper ،Stormboard  قرار دهید در برگیرنده

 :است گذاشته اشتراک به اینگونه را تیمش اعضای کمک به  راب کارپنتر روند پیشرفت طوفان فکری
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استفاده می کنیم تا بتوانیم ایده را برای یک موضوع  Publicateزمانی که فکر می کنیم ایده خوبی داریم از ابزار

ریم. در این ابزار می توانیم یادداشت هایی را به هر بخش از محتوا اضافه کنیم. همچنین قادر خاص به دست بیاو

هستیم پست هایی که می خواهیم به آن لینک دهیم و نقل قول هایی که قصد داریم در محتوای خود بگنجانیم را 

مک می کند و باعث می شود عالمت دار کنیم. این مرحله برای کمک به ایجاد محتوای خوب و منحصر به فرد ک

 .محتوا ده برابر بهتر از چیزی باشد که در حال حاضر در اختیار داریم

منبع سوم: پژوهش رقابتی: در این مرحله باید ببینید چه چیزهایی برای دیگران کارساز و  

 موثر بوده است

 برایواضح است که شما محتوای رقبای خود را می خوانید تا ببینید چه چیزهایی 

این افراد موثر بوده و چه چیزهایی نبوده است. اما روش های دیگری نیز وجود دارد 

که به شما کمک می کند پا را فراتر از این حد بگذارید و ببینید رقبایتان چه کارهایی 

 برای تواند می موضوع این. دارید رقیب نوع دو شما زیاد احتمال به  را انجام می دهد.

 س و دنافزو از صحبت که زمانی خصوص به باشد کننده سردرگم اوکاره کسب بیشتر

به میان می اید. شما رقبای سنتی خود را دارید. به عنوان  محتوا بازاریابی ترکیب به

 .شود محسوب شما رقیب تواند می دارد قرار خیابان در که ای کافه هستید، تهران در قهوه فروش حال در  مثال اگر

ر د ها قهوه بهترین عبارت برای ای رتبه افراد این. داشت خواهید نیز جستجو موتورهای نتایج در رقبایی همچنین

 نادیده نباید موارد این از کدام هیچ اما داشت خواهد وجود رقبا از گروه دو این بین همپوشانی اغلب  تهران دارند.

 :که است این بدانید خود پژوهش در باید شما که چیزی. شود گرفته

 گرایش های موجود چیست؟ 

 چه چیزی باعث به دست آوردن لینک می شود؟ 

 آورند؟ دست به باالیی ترافیک توانند می هایی کلیدواژه  چه 

 چه کسانی رقبای شما را دنبال می کنند و چه چیزی به اشتراک می گذارند؟ 

 برندهای برتر در مورد چه موضوعی مقاله می نویسند؟ 

  از این سواالت را با جزییات بیشتری بررسی کنیمخوب اجازه دهید هر کدام. 

توان پاس  همه سواالت باال را در رابطه با رقبا به دست آورد. در این رابطه می ابزار تحلیل و کاوش الکسا با کمک

 :مقاالت زیر را بخوانید
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 راهنمای تحلیل استراتژی لینک بیلدینگ رقبا در اکانت الکسا

 د محتوای رقبا در اکانت الکساراهنمای تحلیل استراتژی تولی

 راهنمای تحلیل استراتژی کلمات کلیدی رقبا در اکانت الکسا

 گرایش های موجود چیست؟

بر روی کلمات کلیدی مناسب تمرکز کرده است،  برای اینکه مطم ن شوید فرایند ایده سازی و ایده پردازی شما

 مورد در اینکه جای به راهنما این چرا مثال   متغیرهای مختلفی از این کلمات را در گوگل ترندز امتحان کنید.

 :شده است؟ نمودار زیر این موضوع را به خوبی نشان می دهد نوشته محتوا بازاریابی مورد در باشد محتوا استراتژی

 

 ی باعث به دست آوردن لینک می شود؟چه چیز

استفاده کنید تا ببینید در سایت رقبای شما چه صفحاتی بیشترین لینک را  Open Site Explorer از سایت

به دست اورده اند و این لینک ها از کجا می ایند. استفاده از این ابزار می تواند بینشی در مورد موضوعات و نوع 

 link خاطب ارتباط برقرار کند را در اختیارتان بگذارد. همچنین می توانید از ابزارمحتوایی که می تواند با م

opportunities برای یافتن مکان هایی که به رقبای شما لینک داده اند و به شما لینکی نداده اند استفاده کنید. 

 چه کلمات کلیدی بیشترین ترافیک را به دست آورده اند؟ 
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 ستا شده ترافیک ایجاد باعث کلیدی  جستجو کنید تا ببینید چه کلمات Similar Web رقبای خود را در سایت

استفاده نمایید تا  Ahrefs از  مستقیم طور به توانید می همچنین. اند داده لینک ها آن به برتری های سایت چه و

ان مبدا برای ابزار به کار می ببینید محتوای برتر آن ها چه چیزی بوده است. می توانید چند مفهوم خوب که به عنو

 قهوه هتهی رسپی  رود را به دست آورید و به کمک آن محتوای خوبی بنویسید. به عنوان مثال اگر کافی شاپ دارید و

 راداف اختیار در آنالین صورت به را ای خوشمزه های رسپی توانید می است داشته شما رقیب برای زیادی ترافیک

استفاده کنید تا تجزیه و تحلیل پست های برتر رقبا  Simply Measured ابزار از سادگی به کافیست. دهید قرار

 .را به راحتی انجام دهید

 کاربران در رسانه های اجتماعی چه کسانی را دنبال می کنند و چه موضوعاتی را به اشتراک می گذارند؟

بای شما را فالوو می کنند و افرادی که برای تجزیه و تحلیل افرادی که رق Followerwonk از ابزاری همچون

رقبا آن ها را در توییتر دنبال می نمایند استفاده کنید. همچنین شما می توانید توییت های آنان را تجزیه و تحلیل 

نمایید تا ببینید مخاطبنشان چه چیزهایی را دوباره توییت کرده اند. اگر رقیب شما توسط افرادی که از طراحی آزاد 

گرافی توییتر خود استفاده می کنند دنبال شده اند، می توانید با مصاحبه با فریلنسرهای موفق توجه این افراد در بیو

نیز یک مکان عالی برای مشاهده محتواهایی است که در رسانه های اجتماعی  BuzzSumo . را به خود جلب کنید

 Pages liked by people who like“ عبارت توانید می بوک فیس اجتماعی رسانه در  محبوب اند.

[brand]”  را در نوار جستجو تایپ کنید و ایده ای در مورد فالوورهای رقبا و برندها به دست آورید. به عنوان مثال

 اپید را رقبا طرفداران موضوع، همین کمک به توانید می شما است شده واقع تهران  فرض کنید کافی شاپ ما در

عاتی در مورد تالش های رقبا در شبکه های اطال کند می کمک شما به که دارد وجود نیز ریدیگ ابزارهای. کنید

 .است Share Metric plugin for Chrome و RivalIQ اجتماعی به دست اورید. این ابزارها در بر گیرنده

 برندهای برتر در مورد چه موضوعی مقاله می نویسند؟

به شما کمک می کند منشن های برند مورد  Google Alerts یا Fresh Web Explorer ابزاری همچون

نظر خود را در وب پیدا کنید. همین موضوع به شما کمک می کند بدانید چه موضوعاتی باعث جلب توجه رقبای 

 .شما شده است. همچنین این یک روش خوب برای یافتن فرصت لینک ها و استفاده از آن است

 :جستجوی رقابتی فراتر از وبالگ
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 کمشتر ها آن ایمیلی های کمپین در  .کنند می استفاده  فراموش نکنید که رقبای شما از انواع دیگری از محتوا

 شرح هب باشید داشته مدنظر باید که مواردی. است بوده موثر و کارساز افراد این برای چیزهایی چه بدانید تا شوید

 :است زیر

 .هر چیزی که ارزش توجه کردن را داشته باشد موضوع  طول محتوا، لحن، زمان روز، تجسم و

 آن  همچنین باید صفحات فرود، وایت پیپرها و حتی توضیح محصوالت این افراد را تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید

 .هستند خوب ای زمینه چه در ها

 :نکاتی در مورد ایده رقبا 

کنید. به عنوان مثال رسپی دستور تهیه قهوه می تواند شما می توانید از ایده رقبای خود برای جذب ترافیک استفاده 

 کمرانیح حوزه ایجاد برای روش بهترین  برای شما نیز مفید واقع گردد. ممکن است در این تاکتیک نیز موفق باشید.

 ودخ یساز ایده برای آغازین نقطه عنوان به آن از و بگیرید الهام خود رقبای از که است این محتوا بازاریابی در شما

 یم نیستید خوب زیاد حوزه یک در  شهور باشید. اگر احساس می کنیدم حوزه یک در است ممکن. نمایید استفاده

 به بعدی قسمت کنید استفاده رقیب برندهای ایده از دقیقا دارید قصد اگر. نمایید تمرکز دیگری موارد روی بر توانید

 .کند می کمک شما

 منبع چهارم:تفکر افقی

مواقع بهترین روش برای به دست اوردن ایده تازه، بررسی آن از زوایای دیگر است. این چیزی است که بیشتر برخی از 

 یک رد بیشتری مقاالت خواهید می  هنرمندان از آن استفاده می کنند و به آن تفکر افقی می گویند. بنابراین اگر

بررسی قرار دهید. یک قدم به عقب برگردید و نگاهی به موضوع  مورد جدیدی زاویه از را آن باید بنویسید، خاص حوزه

اصلی ) یا کلمات کلیدی( خود بیندازید. فرض کنید می خواهید بر روی تعمیرات لوله کشی تمرکز نمایید. همانطور 

ی انجام اکه قبال نیز بیان کردیم، ما سعی می کنیم موضوع را از زاویه جدیدی مورد بررسی قرار دهیم.بهترین روش بر

 :کنید نگاه زیر تصویر به. است شده همپوشانی  اینکار، کاوش موضوع تمامی روابط
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اجازه دهید چیزی که اینجا می بینیم را تجزیه و تحلیل کنیم.مرحله نصب بسیار خوب است اما به احتمال زیاد آن 

 کرف  تاریخی مواد است. به عنوان مثال اگررا مورد کاوش قرار داده اید. جایی که موضوع جالب می شود ناحیه سابقه 

توانید به سراغ مواد کم هزینه بروید.همچنین می توانید  می نیستند خوب زیاد قیمت گران های روشویی کنید می

 بیجان لوازم و ها اکسسوری اگر. بنویسید مختلف کشورهای  بین تجاری روابط در سفال کارکرد  پستی در مورد

 بدانند افراد اینکه  .باشد جذاب مشتریان برای تواند می فرهنگی های حمام ایده رسانید، می فروش به را حمام

 .حتگاه های ژاپنی با مکان های جداگانه ای برای خانم ها مجهز شده اند برایشان جالب خواهد بوداسترا

ی مختلف سردوش ها را مورد چنین مواردی می تواند شما را به محتوای قابل اشتراک و غیر معمول برساند. اگر زوایا

بررسی قرار دهید قادر خواهید بود فضای بیشتری برای کار داشته باشید. زمانی که به دنبال ایده های ناب محتوایی 

 که تاس هم به متصل غیر عناصر از جدیدی ترکیب ایده یک. نگیرید نادیده را منتظره غیر حوادث  می گردید هرگز

 .بیفزاید محتوا به را ارزشی بتواند

 :تازگی محتوا

 برخی از شرکت ها استراتژی بازاریابی محتوای خود را تنها بر روی 

newsjacking(   اخبار آخرین به مستقیم غیر یا مستقیم پاس )ناب 

مربوط  یده هایا بین تعادلی بتوانید باید هستید کار تازه اگر اما کنند می

برای مدت طوالنی تازه و به زمان و آن هایی که همیشه سبز هستند و 

 های ایده ایجاد برای که هایی روش  جدید می مانند برقرار کنید.یکی از

 چگونه محتواها ببینید که است این دارد وجود ای لحظه و زمان به مقید

رخ می دهد. به  اتفاقی چه زمان آن در و شوند می منتشر زنده صورت به

عنوان مثال تعطیالت، اکران فیلم های سینمایی، تغییرات فصلی، جوایز 
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موسیقی و سایر موارد می تواند به شما کمک کند.برای خودتات یک تقویم از رویدادها را ایجاد کنید که برای صنعت 

 .شما مهم هستند. آن را برای ایده سازی و ایده پردازی سال اینده نگه دارید

 

 گونه برای صنایع خسته کننده/دشوار محتوا تولید کنیم؟چ

 

در بخش قبل در مورد موضوع تعمیر لوله کشی ساختمان صحبت کردیم. به نظر شما تولید محتوا در چه صنعتی می 

 حوزه از خارج که چیزی هر افراد معموال ؟ شناسی آب مباحث ها، ساختمان بام مصالح  تواند دشوار باشد؟ بانکداری،

 ختس هایی حوزه چنین برای محتوا نوشتن باورند این بر و شناسند می دشوار حوزه عنوان به را باشد سرگرمی/ مد

د یجان در مورد موضوع می شود را پیدا کنیه ایجاد باعث که کلیدی نکته بتوانید اگر. نیست درست موضوع این. است

 شما که کارهایی به و هستند شما همانند که دارد وجود زیادی افراد زیرا  هیچ حوزه دشواری وجود نخواهد داشت.

 .دهند می نشان عالقه دهید می انجام

 چگونه می توانید از قوانین جدیدی که وضع می شود بیشترین استفاده را ببرید؟

 فرسایش چیست و چه تاثیری بر روی خاک دارد؟

استفاده قرار می گیرند. اگر خسته شده اید و نمی اینها موضوعات منطقی هستند که برای مخاطبان   مناسب، مورد 

توانید مطلب مناسبی برای این حوزه ها ایجاد کنید به بحث تفکر منطقی برگردید و از حلسات طوفان فکری برای به 

 که انیدبخو را اخباری کنند، می تماشا شما مخاطبان که کنید تماشا را هایی فیلم  دست آوردن ایده استفاده نمایید.

 دارند فعالیت آن در که صنعتی مورد در  .دارند دوستش ها آن که دهید گوش موسیقی به کنند، می مطالعه ها آن
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د باز بگذارید. در ایده سازی محتوا از شو می ایجاد مسیر در که سواالتی برای را خود ذهن  و  کنید کسب اطالعاتی

 .پاس  چنین سواالتی استفاده کنید

 

 :جدیدشناسایی ایده های 

 

یا نوت بوک خود را با ایده های مختلف پر کرده اید زمان آن فرا رسیده است  swipe خوب حاال که وایت برد، فایل

که ایده های جذاب را انتخاب کنید. انجام این مرحله به تنهایی یا در یک گروه کوچک، اسان است. شما می خواهید 

 :به موارد زیر دست پیدا کنید

 را خسته می کند کنار بگذارید هر چیزی که شما

 .هر چیزی که در پارامترهای شما نمی گنجد را کنار بگذارید. می توانید برخی از ایده ها را نگه دارید

فهرست جداگانه ای از ایده ها را ایجاد کنید که برای شما مهم هستند. ممکن است در این مرحله ندانید چرا چنین 

می توانید بر روی آن ها قضاوت نمایید اما در این مرحله به احساسات خود اعتماد  ایده هایی را دوست دارید. بعدا

 .کنید

به این فکر کنید که ایده به دست آمده را می توان برای یک محتوا مورد استفاده قرار داد یا اینکه چنین ایده ای قابل 

 .تبدیل به چندین سری مقاله است

 .ط بگردیدبه دنبال ایده های تاثیرگذار و مرتب
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اعمال کردن این معیارها به لیست ایده های احتمالی می تواند به یافتن یک یا چند ایده ای که برای شما کارساز و 

موثر است کمک کند. اگر این مرحله نتوانست کمکی به شما بکند دوباره به فرایند ایده سازی برگردید و اینبار به 

 .برای شما کارساز نبوده است استفاده نمایید عنوان نقطه شروع بحث خود، از مواردی که

 

 

 :ارزشی برای مخاطبان خود فراهم آورید و آن را هدف قرار دهید

 

اگر در حال حاضر پژوهش مخاطبان را به عنوان بخشی از استراتژی محتوا انجام نداده اید می توانید اینکار را در هر 

وست دارند از این اطالعات برای ایجاد پرسوناهایی استفاده کنند که فازی از ایده سازی آغاز کنید. برخی از افراد د

ایده های آن ها را از همان ابتدا تشکیل می داد. برخی از افراد نیز دوست دارند محتوا جریان پیدا کند تا به کمک 

زیرا باید به اطالعات مخاطبان انتخاب های خود را تنگ تر کنند. حاال زمان آن فرا رسیده است که خاص باشید 

 .اطالعات زیادی در مورد شرکت خود و مشتریانتان دست پیدا کنید

 :ایجاد پرسوناها
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ایجاد مجموعه ای از افراد فرضی برای نمایش مشتریان هدف می تواند یک فرایند بسیار عمیق یا طرح ابتدایی باشد. 

اهداف آن ها را حدس بزنید. اما برای درک آرایه شما می توانید کار خود را با اطالعات جمعیتی آغاز کنید و نیازها و 

عظیمی از پژوهش های کیفی و کمی می توانید پرسوناها را ایجاد نمایید. اینکه می خواهید پرسوناها را با دقت و 

جزییات زیاد ایجاد کنید یا به دنبال ایجاد پرسوناهای ابتدایی و اصلی هستید زیاد مهم نیست. هر کاری که برای 

برحی از  ادامه در. کند کمک شما به محتوا اجرای و ریزی برنامه در تواند می  خاطبان خود انجام می دهیددرک م

 .روش هایی که می توانید برای به دست اوردن ایده های تعاملی استفاده کنید را بیان می کنیم

 :نیازهای مخاطب خود را بشناسید 

اورید از این اطالعات استفاده کنید زیرا تنها درک عالقه مندی مخاطب زمانی که می خواهید نیت مخاطب را به دست 

ا باید بدانید آن ها از اطالعاتی که در اختیارشان قرار می گیرد چه می خواهند. شم  به یک موضوع کافی نیست.

تریان، شهمچنین به مواردی که مخاطب به کمک آن با شما صحبت می کند نیز توجه داشته باشید. بررسی خدمات م

نظری در مورد  چه شما مشتریان بدانید باید شما  تعامالت اجتماعی و بخش پرسش و پاس  منابع عالی هستند.

 .محتوا دارند

 :نزدیکی تصادفی

بعد از اینکه فهمیدید مخاطبان شما چه کسانی هستند و به دنبال چه می گردند، می توانید یک قدم به سمت جلو 

ابید که باعث تعامل آن ها می شود نزدیکی تصادفی بهترین روش برای انجام اینکار است. این بردارید و محتوایی را بی

 آن از و بیابد را افراد تمایالت در شده همپوشانی نواحی کند می کمک شما به و گزینه به تفکر افقی مربوط است 

 وجهمت باشید داشته تری عمیق بررسی اگر مثال عنوان به.نمایید استفاده مخاطب با تر قوی رابطه ساخت برای

 ا را نیز دوست دارند. با کمی تحقیق و بررسییوگ تمرینات هستند مند عالقه شاپ کافی به که افرادی که شد خواهید

 .می توانید این افراد را پیدا کنید

 چه چیزی باعث می شود محتوای ارزشمندی داشته باشید؟

 درنمعیارهایی برای سرمایه گذاری محتوای م

 قبل از این در وب مطرح نشده باشد  – بی نظیر. 

 شامل محتوایی که موتورهای جستجو آن را مرتبط با محتوای سایت بدانند –  مرتبط. 

 با روشی کارآمد و سودمند به سواالت جستجوکننده پاس  دهد  – مفید. 
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 توان یافتشامل اطالعاتی شود که در جای دیگری نمی  – با ارزش. 

  ها ساده و لذت بخش باشدمشاهده آن در تمامی دستگاه  – کاربری خوبتجربه. 

 پاسخی متقاعدکننده به این سوال دهد که  – بازنشرشدنی باشد: 

 چه کسانی عاشق این محتوا خواهند بود و چرا؟

 

بان نظر مخاطزمانی که می خواهید فرایند ایده سازی خود را بررسی کنید، به این فکر کنید که محتوای ارزشمند از 

 :چه نوع محتوایی است

اگر ایده های شما مطابق با این معیارها نبود دوباره فکر کنید. اغلب چیزی که شما در حال کار بر روی آن هستید 

به کمی تغییر نیاز دارد. برخی از اوقات نیز باید همه چیز را از ابتدا آغاز کنید. باید ایده ای بیابید که برای مخاطبان 

 .د و مفید باشدارزشمن

 :از تولید محتوای خسته کننده اجتناب کنید

چیزی که باید به آن توجه داشته باشید این است که اینترنت پر از محتواهای مختلف است. بر اساس پژوهش های 

میلیون پست وبالگی در روز منتشر می شود. این موضوع بدین معنی است که ایده شما باید  2.5انجام شده، بیش از 

 .برای مخاطب جذاب باشد تا بتواند خود را در میان چنین حجم محتوایی متمایز سازد
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 .اجازه ندهید احتمال خسته کننده بودن محتوا شما را نا امید کند. محتوای بهتری برای مخاطبان خود ایجاد کنید

 

 چه چیزی باعث می شود محتوا عالی گردد؟ چه چیزی باعث شکست محتوا می شود؟

چندین پژوهش مختلف را در این حوزه کنار هم قرار داده است تا ببیند چه چیزی  Dejan Marketing سایت

 :باعث می شود خواننده از خواندن متنی اجتناب کند و از آن عبور نماید

 

 برخی از این موارد مثل نداشتن صبر کافی مخاطب را نمی توان به راحتی برطرف کرد. بنابراین سوال اینجاست که

 :ایده خوب برای محتوا چه نوع ایده ای است؟ بر اساس گفته های متیو براون، محتوای عالی ویژگی های زیر را دارد

 ننویسید. در  در مورد اینکه چگونه یک فایل ویدئویی عالی بسازیم مطلب: است تازه و مرتبط

عوض در مورد کاندیدهای سیاسی مطلب بنویسید و بگویید آن ها چگونه می توانند کمپین ویدئویی 

 .خود را بهبود ببخشند

  

سایت خود   به جای نوشتن خالصه ای از موضوعات مشابه که هر فردی در: دارد طوالنی شکل

 .دارد به عمق موضوع بروید
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کارساز   محتوای خود را برای بخش کوچکی مفید و: دهد می رقرا هدف را خاصی پرسوناهای

 .طراحی کنید. در این شرایط می توانید بازدید کنندگان وفاداری داشته باشید

  

محتوای شما   هر چقدر منابع بیشتری را بررسی کنید متوجه می شوید که: است سبز همیشه

 .باید عمر طوالنی داشته باشد

  

آخرین   اجازه دهید مخاطبان تجربه خود را کنترل کنند. شاید متن: ستا سازی سفارشی قابل

 .چیزی است که آن ها می خواهند ببینند

  

همه ما چیزهایی را دوست داریم که مختص خودمان است. به عنوان مثال از ای :  است شخصی

 .کنید استفاده خاص ناحیه یک در مخاطبان  پی آدرس برای هدف قرار دادن

  

سرتیتری   واژه با کمی تصویر و:  1500است نشده ایجاد مقاله استاندارد های قالب طریق از

با اعداد می تواند خسته کننده باشد. افراد زیادی از قالب های استاندارد استفاده می کنند. شما 

 .اینگونه نباشید و کارهای بهتری انجام دهید

  

 تفادهاس اما سازند سازگار  ا تمامی مواردی که در این مقاله بیان کردیمحتی بهترین ایده ها نیز نمی توانند خود را ب

 .رای ایده سازی باشدب خوب شروع نقطه یک تواند می معیارها این از
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 فصل هفتم: تولید محتوا

 

 اگر بنابراین  تمامی تیم های محتوا صرف نظر از اندازه ای که دارند می توانند از این راهنما به خوبی استفاده کنند.

 دارید اختیار در حاضر حال در که است چیزی آن از بیشتر شود می بیان محتوا این در که منابعی کردید احساس

کنید  را مقیاس بندی آن اینکه یا بزنید آن به سری دوباره بعدا و کنید مارک بوک را صفحه این. نباشید نگران زیاد

   .نمایید استفاده آن از خود تیم اندازه  و بر اساس

 هک نیست معنی بدین موضوع این اما است مهم و ارزشمند شود می بیان مقاله این در که اطالعاتی هر معتقدیم ما

   .دهید انجام را شده بیان مراحل تمامی امروز همین باید

است خود را برای ت کردیم. اگر فکر می کنید ایده سازی سرگرم کننده صحب سازی ایده مورد در قبلی  فصل در

ایجاد محتوا آماده کنید. مطم ننا همه ما قبال چیزهایی را نوشته ایم اما فاز تولید محتوا در بازاریابی محتوا جایی 

است که باید به ایده های انتخاب شده شکل بخشیده شود. قبل از اینکه بخواهید وارد فاز تولید محتوا شوید باید 

 .و تقویم تحریریه را آماده سازیدهمه چیز را سازماندهی نمایید 

 :تقویم تحریریه 

 یک .باشند هم تغذیه منبع توانند می مورد دو این حقیقت، در. نیستند ناسازگار  متقابال دهی سازمان  خالقیت و

 ضای کافی برای خالق بودن را داشته باشند. ف و زمان کند می کمک نویسندگانتان و شما به  مستحکم زمانبندی

 .تازه شروع به کار کرده اید این نوشته ممکن است کمی برایتان عجیب باشد اما از اهمیت زیادی برخوردار استاگر 

   .ودش می زمان در جویی صرفه باعث و کند می جلوگیری بد محتوای ایجاد از  آغاز به موقع کار با تقویم تحریریه
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اساس آن نیازهای خود را مرتفع سازید. به خاطر داشته باشید انید تقویم تحریریه خود را ایجاد کنید و بر تو می شما

 .که تقویم تحریریه یک سند زنده است و در طول دوره های مختلف ممکن است به تغییر نیاز داشته باشد

 تخابان را سندی باید  انواع مختلفی از اسناد وجود دارد که می توان از آن برای تهیه تقویم تحریریه استفاده کرد.

 باید وزر هر که پستی عنوان که است ساده تقویم یک نسخه، ترین ساده. است تر مناسب شما تیم برای که نیدک

 .کنید استفاده دیواری تقویم از توانید می حتی شما . است شده نوشته آن در شود منتشر

 

 ها، بندی طبقه باید دارند ای پیچیده شرایط یا نویسند می  تیم هایی که محتوای خود را برای برندهای مختلف

ریه بیفزایند. تقویم تحری تقویمشان به را دیگر موارد و اجتماعی های رسانه اطالعات محتوا، نوع نویسندگان، اطالعات

پیچیده بیشتر شبیه تقویت تحریریه/ تولید محتوای ترکیبی هستند که در آن هر مرحله برای ایجاد و انتشار محتوا 

 .تمامی وظایف طوالنی مدت را برنامه ریزی نموده استمشخص شده است و فردی 

این موضوع زمانی مفید خواهد بود که محتوای ایجاد شده به دست تیم های زیادی برسد و تکمیل آن به زمان 

 افراد  طوالنی تری نیاز داشته باشد. اینکه از نرم افزار اکسل استفاده می کنید یا گوگل داکس زیاد فرقی نمی کند،

 .یابند دست آن به راحتی به بتوانند باید داشتند نیاز اطالعات این به که زمانی
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 اگر .باشد انتشار و تقویم های پیچیده می توانند در برگیرنده هر چیزی همچون ایده سازی برای نوشتن، نظرات 

شود باید اطمینان حاصل کنید که پول رایج، فرمت روز و حتی  می استفاده مختلف های موقعیت در شما محتوای

 .زبان عامیانه افراد در آن تعیین شده است

 :مدیریت محتوا 

عالوه بر تقویم تحریریه، مدیریت محتوا نیز برای متمرکز کردن تالش های محتوایی و منظم بودن آن ضروری 

محتوای شما را به عهده می گیرد. چه کسی عملکرد  مس ولیت کسی چه که معناست بدین محتوا مدیریت  است.

محتوا را ارزیابی می کند؟ در مورد تازگی آن چه طور؟ چه کسی پست های قدیمی را به روزرسانی می کند؟ چه 

کسی جریان های کاری را برای تیم بهینه سازی می نماید یا سیستم مدیریت محتوای شما را انتخاب و مدیریت می 

رانی های فردی مرتبط با این موارد در دو بخش از مدیریت قرار می گیرد: نگهداری روزانه و استراتژی کند؟ تمامی نگ

کلی. در طوالنی مدت، این موضوع به شما کمک می کند بینش خوبی بر روی کل فرایند داشته باشید اما مراحل 

 .کوچک تر را می توان بین اعضای تیم تقسیم کرد
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 :مناسب پیدا کردن نویسندگان 

 ایمحتو کسی چه  خوب حاال تقویم تحریریه را ایجاد کرده اید و فردی را مس ول هر کدام از مراحل فرآیند نموده اید.

 می نیز مهمان های پست  از استفاده اما ایم کرده صحبت  فریلنسرها با کار مورد در قبال ما نوشت؟ خواهد را شما

باشد. در ادامه مزایا و معایب برون سپاری کارهای نویسندگی و نویسندگی در داخل شرکت را با  خوبی گزینه تواند

 .هم مرور خواهیم کرد

 فریلنسرها و مهمان نویسندگان شرکت نویسنده 

 خودشان شما مس ولیت این افراد با کیست؟

چه کسی هزینه این افراد را پرداخت 

 می کند

شما) به عنوان بخشی از 

 حقوق(

شما) بر پایه مطالبی که نوشته شده 

 است(

 عمیق اما محدود گسترده اما سطحی تخصص در مورد موضوعات

 بسته به ظرفیت فرد آنچه که شما نیاز دارید توانایی انجام کارهای بیشتر

 متغیر بر اساس برنامه زمان تعویض

 زیاد اندک سرمایه گذاری در ارتباطات

 احتماال بزرگ تر کوچک مخاطبان اختصاص یافته

خوب حاال به کمک این جدول می توانید مزایای نویسندگان شرکتی و نویسندگان مهمان و فریلنسر را با هم مقایسه 

کنید. همانطور که مشاهده می کنید نویسندگان شرکتی مزیت بیشتری نسبت به نویسندگان مهمان و فریلنسر دارند. 

 صمتخص افراد از بتوانید اگر. نکنید کمتر  اما ارزش کارهای گاه به گاه را این موضوع در برخی از موارد صحیح است

 خود نفع به روابط این مزیت از بود خواهید قادر  دارد زیادی فالوورهای و است شده شناخته که  کنید استفاده

 در هک کنید انتخاب را افرادی است بهتر گزینید، می بر نویسنده انتخاب برای که مسیری هر. نمایید استفاده

،ارتباط، پرداخت و سایر موارد حرفه ای رفتار می کنند. در برخی از صنایع، نویسندگان مهمان برای به دست کار
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 اشتهد خاطر به. بدانید شانس خوش را خود باید افتاد شما برای اتفاقی چنین اگر  اوردن لینک مطلب می نویسند.

چیزی که می خواهید را به دست اورید باید هزینه بیشتری  همان دقیقا بتوانید هاینک برای موارد از برخی در که باشید

 .برای نویسندگان اختصاص دهید

 :ابزارهایی که به تولید محتوا کمک می کند

یکی از موارد خوبی که در مورد اینترنت وجود دارد این است که ابزارهای جدید و هیجان انگیزی هر روز در آن 

 .در ادامه برخی از محبوب ترین ابزارها برای هر مرحله از تولید محتوا را با هم مرور می کنیممعرفی می شود. 

 :تقویم تحریریه

شما همیشه می توانید از اکسل یا گوگل داکس برای تنظیم تقویم تحریریه استفاده کنید اما استفاده 

ت در یک کارت را افزایش دهد. زمانی که تاری  نیز می تواند توانایی شما برای جمع آوری اطالعا Trello تسای از 

 .کنید استفاده گوگل تقویم  و زمان واقعی را به محتوای خود اضافه کردید می توانید از ابزارهایی همچون

 :یده سازی و پژوهشا

پیدا   موارد گرایشی را  BuiltVisibleسایت Helper Strategy Content   شما می توانید با ابزار

کنید. شما می توانید به کمک این ابزار روش های سریع برای یافتن موارد گرایشی و موضوعاتی که مورد عالقه 

کلمات کلیدی را به ایده های خوبی تبدیل   Maker Titleبا بود خواهید قادر همچنین  مخاطبان است را بیابید.

 از تفادهاس اما ببرید کار به مستقیم طور به را آید می دست به طریق این از که عنوانی نخواهید است ممکن  نمایید.

جدید است. بعد از اینکه ایده خود را بدست اوردید، به کمک  زاویه یک از موضوع بررسی برای روش بهترین آن

 به مخاطب که چیزهایی  یا سایر ابزارهای مورد عالقه خود، Survey Monkey اطالعات جمع اوری شده توسط

رد استفاده نمایید تا به چیزهایی که افراد در مو Storify همچون ابزاری از توانید می  .کنید پیدا را کند می فکر آن

موضوعات شما در پلتفرم های مختلف می گویند گوش دهید. این ابزار به شما اجازه می دهد این منابع را ذخیره 

 .کنید و آن ها را به محتوا یا تصویر تبدیل نمایید

 :فرمت

گوگل  Hangoutالزم نیست محتوایی که تولید می کنید به شکل متن و کلمه باشد. اسکرین کست، 

 که باشید داشته خاطر به ایجاد محتوا هستند.  برای روش ترین جذاب و بهترین اطالعات نمایش های فایل  پالس و
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 مند عالقه تعاملی و بصری محتوای به است ممکن شما مخاطبان از برخی. خوانند نمی را شما مطلب افراد همه

 .کنید تهیه مطلب ای سلیقه هر و افراد همه برای خود سایت در کنید سعی پس. باشند

 :تصاویر

تصاویر مرتبط و تکمیل کننده می تواند ایده شما را به گونه ای نشان دهد که متن هرگز قادر به انجام 

 بمناس و درست تصاویر. دهید نشان محتوا در بصری صورت به را خود های داده توانید می  نبوده است.  چنین کاری

 رد اگر. نماید خواناتر را شما محتوای تواند می  امر همین و کند هدایت درستی شکل به را خواننده ذهن  تواند می

د بود به سادگی تصاویری را به محتوایتان بیفزایید. خواهی قادر هم باز دهید انجام را ها طراحی توانید نمی خود شرکت

ید از ابزارهایی تغییر دهید. شما می توان Pixlr اسکرین شات بگیرید یا تصویرهای موجود را با  Skitch به کمک

 چدان نیز  رایگان استوک تصاویر یافتن  برای ایجاد فایل های گرافیکی سفارشی استفاده نمایید. Canva همچون

یست. تنها به فکر ایجاد فایل های گرافیکی استاتیک نباشید. ابزارهای بسیار زیادی وجود دارد که به شما ن سخت

نظرسنجی ها، نقشه ها و حتی زمانبندی تعاملی را ایجاد کنید. به آن فکر ، امتحان ها، GIF کمک می کند تصاویر

 .کنید و سپس به دنبالش بگردید

 :یافتن زمان مناسب برای نوشتن

نوشتن به انرژی زیادی نیاز دارد به خصوص اگر بخواهید مطلب خوبی بنویسید. بهترین روش برای یافتن زمان مناسب 

ه به وظایف کوچک تر است. به عنوان مثال، نوشتن یک پست وبالگی را می توان به در نوشتن، تقسیم کردن هر پروژ

 :مراحل زیر تقسیم بندی کرد

 پژوهش 

 طرح 

 پر کردن طرح 

 نوشتن پست و اتمام آن 

 ویرایش توسعه ای یا مرور 

 نوشتن سرتیتر 

 بررسی س و 

 ویرایش نهایی 

 )انتخاب تصویر عالی) اختیاری 
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دقیقه زمان را به نوشتن یک طرح  30الی  15ای نوشتن مطالب خود ندارید، روزی بنابراین اگر زمان مشخصی بر

 را تنم از رونوشتی باید  عالی اختصاص دهید. سپس یک ساعت را برای پر کردن طرح بگذارید. بعد از انجام اینکار

 پسس و باشید داشته تعامل خود ذهن با توانید می که است این روش این از قسمت بهترین. کنید آماده سوم روز تا

 احلمر باقی کردید، تهیه خود مطلب از رونوشتی اینکه از بعد. دهید انجام خود وظایف سایر همراه به را نوشتن کار

بسیار اسان تر خواهد بود. سرتیتر که نوشتن آن به زمان بیشتری نیاز دارد، بعد از ایجاد رونوشت بسیار اسان خواهد 

 .بود

 :کیفیت نه کمیت

 :یک محتوای متوسط به کسب و کار شما اسیب وارد خواهد کرد

 ماش های پست  هیچ عذر و بهانه ای برای نوشتن یک مطلب در ماه وجود ندارد اما باید به خاطر داشته باشید که اگر

 .کنید نظر تجدید خود محتوای تولید استراتژی در باید شود نمی منتشر معین زمان در و درستی به
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 خود  یجستجو از بعد فرد این اگر  مشتریان احتمالی در اینترنت به دنبال چیزهایی که شما می فروشید می گردند.

 هیچ  تاس شده پر زیاد امالیی و گرامری خطاهای و بسیار کلیدی کلمات با شما مقاله ببیند  و بیاید شما سایت به

 .د شما اسپم هستیدکنن می فکر نیز جستجو موتورهای. دهد نمی انجام کاری

 :ویرایش

محتوای شما باید حداقل یک چرخه ویرایش را به کمک یک نویسنده دیگر داشته باشد. همانطور که قبال نیز بیان 

 هک متن ویرایش و کند می دقت محتوا فعلی ساختار به که ای توسعه ویرایش.  دارد وجود ویرایش نوع دو   کردیم،

نظر قرار می دهد. اگر تیم محتوایی بسیار کوچکی دارید یا زمان کافی برای ویرایش مد را امالیی و گرامری خطاهای

متن ندارید، می توانید از فاز ویرایش توسعه ای عبور کنید. اما باید بدانید که سرمایه گذاری بر روی خواندن دقیق 

وا را همزمان با تولید آن دنبال متن در مراحل اولیه بسیار سودمند است. بیشتر تیم های محتوایی کار ویرایش محت

 حرفه ارویراست یک به را اینکار دهند می ترجیح نیز ها سازمان  می کنند که می تواند یک شیوه عالی باشد. برخی از

 .بسپارند ای

 :اطمینان حاصل کردن از سئوی مطلب

رایند آن به بهترین شکل   ف و محتوا تر دقیق هرچه درک در خبر خوب این است که موتورهای جستجو کار خود را 

 رد که زمانی  ممکن انجام می دهند. به همین خاطر نوشتن محتوای خوب می تواند شما را در مسیر س و یاری کند.

 هب توانید می که دارد وجود عالی موارد هم هنوز  .بگذارید کنار س و برای را زمانی هستید خود پست ویرایش حال

 کنید بررسی را آن س وی  ود ببخشید. بعد از اینکه رونوشت متن خود را نوشتید،بهب را خود سایت س وی آن کمک

 :اید داده پوشش را زیر موارد شوید مطم ن تا

 از کلیدواژه خود در عنوان استفاده کرده اید 

 از کلمه کلیدی یا کلمات کلیدی دم دراز در تگ H2 استفاده کرده اید. 

 بار در بدنه پست به کار رفته است. اگر از عبارت استفاده می کنید مطم ن شوید که کلیدواژه شما حداقل یک

 .بیشتر از چهار بار آن را تکرار نکنید

 اطمینان حاصل نمایید از متن ALT در تصاویر خود استفاده کرده اید. 
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 :نکاتی در مورد کپی رایت

اله تبط با این موضوع را در چنین مقمر جزییات تمامی توانیم نمی خاطر همین به  ما وکیل مدافع کپی رایت نیستیم

 هم شما .نیست خوبی کار فرد یک اثر دزدیدن   ای پوشش دهیم. چیزی که می توانیم به شما بگوییم این است که

 می هک جایی تا  .کند می صدق نیز تصاویر درباره موضوع این. دهد انجام شما با را کاری چنین کسی ندارید دوست

استفاده کنید یا تصاویری را بیابید که می توان حق آن را خریداری کرد. معموال نقل قول کردن  خود تصاویر از توانید

بخش کوتاهی از متن دیگران اشکالی ندارد. به طور کلی عنوان و ایده ی یک متن نباید کپی شود. اگر شک داشتید 

 .کنید منتشر خود سایت رد را ها آن متن و بگیرید اجازه  از فرد مقابل

 :همکاری با طراح/ توسعه دهنده وب

 هک زمانی.  داد اختصاص فرد دو این به یکسانی کارهای  طراح و توسعه دهنده با هم فرق دارند بنابراین نمی توان

 کند می کمک شما به که دارد وجود پیشنهاداتی و نکات کنید گذاری سرمایه خود کارمندان روی بر خواهید می

 .آن ها منتقل کنید به را اندازتان چشم و بینش

 :به دنبال بازخورد باشید

 مورد در کند می کمک شما به یکدیگر با همکاری نحوه مورد در عمومی سواالت پرسیدن  از جلسات طوفان فکری تا

 یانم در ها آن با دارید مدنظر که جزییاتی تمامی  .برسید توافق به  کنید کار هم با دهید می ترجیح که مسیری

سپس به حرف های آن ها گوش فرا دهید. به عنوان مثال اگر طراح در همان مراحل اولیه به ما بگوید که   و بگذارید

طرح رنگی مورد استفاده در سایت قدیمی شده است، می توان از این نظر استفاده کرد و در زمان موجود صرفه جویی 

از محتوا به زمان بیشتری نیاز دارد و نیازمند منابع بیشتری نمود. اگر توسعه دهنده به شما بگوید که نسخه تعاملی 

 .است می توانید از این اطالعات برای ارزیابی پروژه استفاده کنید

 :بررسی نمایید

ممکن است مواردی در فرآیند توسعه و طراحی تغییر کند. اگر در اواسط کار همه چیز را بررسی کرده باشید می 

ریب در انتهای کار خودداری نمایید. به عنوان مثال ممکن است متوجه شوید که هیچ کدام توانید از موارد عجیب و غ

 .از افراد با زبان کدنویسی جدیدی که در حال کار بر روی آن هستید اشنا نیستند
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 :بازخوانی 

ممکن است  اگر هنوز محتوای خود را به توسعه دهنده یا طراح تحویل نداده اید کارتان تمام نشده است. آن ها

بخواهند بخشی از متن را دوباره بنویسند و برخی از نواحی موجود را با سایر موارد سازگار نمایند. به همین خاطر 

 .باید نسخه نهایی بازخوانی شود. ممکن است در فرآیند کپی کردن و چسباندن مشکالتی رخ داده باشد

 :بدانید چه زمانی باید با ایده ای بجنگید

 عدادت چقدر هر  چیز سرگرم کننده ای نیست اما در برخی از موارد ممکن است به آن نیاز داشته باشید.مبارزه کرن 

 ایده و ودش می خارج خود  مسیر از قبل از بیشتر اصلی ایده  باشد، بیشتر هستند دخیل محتوا تولید در که افرادی

اقع باید چنین ایده هایی را دور مو از برخی اما. هستند مفید ها ایده این از برخی. اید می میان به دیگری های

 یهای ایده با مبارزه برای را خود و است نهایی محصول  صاحب کسی چه  باشید داشته خاطر به  بیندازید. همیشه

 .کنید آماده خورد نمی درد به که

 :مرحله بعدی

 وایمحت که است رسیده فرا آن زمان. اید کرده ایجاد خود سازمان برای را محتوایی شما حاال  خوب تبریک می گوییم.

 .پرداخت خواهیم موضوع همین به بعدی فصل در. کنید تبلیغ را شده تولید
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 فصل هشتم: ترویج و تبلیغ محتوا

 

وند. حتوا با شکست مواجه می شم بازاریابی انجام هنگام به  ترویج و تبلیغ محتوا مرحله ای ست که بیشتر شرکت ها

زمانی که محتوای خود را ایجاد کردند به این فکر می کنند که کارشان تمام شده است یا تنها محتوای این شرکت ها 

 انسش خوش کافی اندازه به اگر  خود را در کانال های اجتماعی به اشتراک می گذارند و منتظر نرخ تبدیل می مانند.

   اتفاق رخ نمی دهد. چنین موفقیتی دست پیدا کنید اما همیشه این به توانید می باشید

 فتشگ و جذاب است ممکن شما محتوای اینکه با  .است ازدحامی پر و شلوغ فضای اینترنت که است خاطر همین به

 این شما کار خاطر همین به  .هستند شدن کشف منتظر که دارد وجود زیادی محتواهای هم هنوز اما باشد انگیز

د در نهایت مخاطبان خوبی به دست است که بعد از نوشتن محتوا به ترویج و تبلیغ آن بپردازید تا بتوانی

 یمکن می سعی فصل، این در  .گذارند می اشتراک به را شما محتوای چگونه مخاطبان بدانید باید همچنین  ورید.آ

 .کنیم بیان را محتوا ترویج برای ها روش بهترین

 :ایجاد مخاطبان

خوب حاال ده ها پژوهش بر روی مخاطبان خود انجام داده اید و بر روی فاز ایده سازی و استراتژی محتوا کار کرده 

اید. اینجا دقیقا همان جایی است که کارهای سخت و دشوار آغاز می گردد. اگر این پژوهش ها را به محتوایی تبدیل 

 مسیر در حاضر حال در پس  تشخیص داده شده را هدف قرار دهد،کرده اید که دقیقا می تواند مخاطبان حوزه کاری 

 رت مستحکم را ای رابطه چنین کند می کمک شما به زیر های  تکنیک. دارید قرار خود مخاطبان با روابط ساخت

 .سازید
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 :بازاریابی تاثیرگذاران

ا پرورش می دهند و می توانند تاثیر گذاران، متخصصان هر صنعتی هستند. آن ها در حال حاضر مخاطبان زیادی ر

با مخاطبان در ارتباط باشند. تاثیر گذاران همان افرادی هستند که همه تالش می کنند به آن ها دست پیدا کنند. 

توسعه روابط با این افراد بهترین روش برای ایجاد مخاطب محسوب می شود و برای بازاریابانی که در حال 

بسیار موثر است. اگر اینکار را با برنامه ریزی درستی انجام دهید می توانید  هستند آن پرورش و برند شناخت  ایجاد

بازاریابی تاثیر گذاران را به عنوان بخشی از فرایند تولید محتوای خود در نظر بگیرید. در بیشتر موارد می توانید از 

 از افرادی که در حوزه کاری شمابرای جستجوی بیوگرافی توییتر استفاده کنید و لیستی  Followerwonk ابزار

 .قرار دارند پیدا نمایید

 کنیم؟ استفاده گذاران تاثیر بازاریابی برای Followerwonk ابزار از چگونه

 به کمک اکانت توییتر خود وارد ابزار Followerwonk شوید. 

 تب Search bios را انتخاب کنید. 

  نماییدکلیدواژه مدنظر خود را در جعبه جستجو وارد. 

  از آمارهای موجود همچون تعداد فالوورها و اتوریتی اجتماعی برای انتخاب تاثیر گذاران

 .استفاده کنید

چیزی که ما به دنبالش هستیم، اکانت توییتری افراد تاثیر گذار یا سازمان هایی است که در 

 یم فالوورها باالی تعداد و اجتماهی شبکه در باال اتوریتی  مورد مطالب شما چیزی نوشته اند.

 یادز فالوورهای از بهتر اجتماعی اتوریتی که باشید داشته خاطر به اما باشد خوبی نشانه تواند

 که باشید افرادی دنبال به همچنین. دهد می نشان را فرد این با مخاطبان تعامل زیرا است

از تعداد افرادی که خودشان دنبال می کنند بیشتر است. برخی از افراد تعداد فالوورهای خود  ها آن فالوورهای تعداد

 .را به صورت خودکار افزایش می دهند و همین امر می تواند تعداد افراد فالوور را بیشتر کند
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برای این محتوا در  در مثال باال ما محتوایی داریم که در مورد چرخه خشکسالی نوشته شده است. کلمات کلیدی

 چنین ترویج برای خوب جامعه یک کردن پیدا برگیرنده آب شناسی، هیدروژلوژی و متخصص آب شناسی است. 

  .کرد کار آن روی بر توان می اما است دشوار کمی محتوایی

 اجتماعی  فالوورهای اندکی دارد اما اتوریتی او در شبکه های Dr. Aisha Al-Qurashi همانطور که می بینید

 ها آن اب باید کردید، انتخاب را خود گذاران تاثیر اینکه از بعد. کرد برقرار فرد این با خوبی رابطه توان می  .باالست

 .دارد بستگی شما خود هنر به اینکار. کنید برقرار ارتباط

 :کنید برقرار گذاران تاثیر با موفقی ارتباط ها آن کمک به توانید می که دارد وجود متعددی  فاکتورهای
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 ره. کنید خودداری است شده پرسیده فرد ها ده از یکسانی  سواالت آن در که قدیمی و تکراری مطالب  از نوشتن

 طالبم سری نوشتن  با را گذاران تاثیر تفکر توانید می ببینید عوض در. بنویسد متنی چنین تواند می فردی

 تا راینبناب. هستند ای مشغله پر افراد  گذاران تاثیر که باشید داشته خاطر به. خیر یا دهید قرار تاثیر تحت  عالی

 .دهید قرار اختیارشان در ای کننده سرگرم و جذاب مطالب توانید می که جایی

 :بازاریابی دیدگاه 

 نکارای که دارد وجود زیادی های ربات و افراد. شود می محسوب محتوا ترویج و  بازاریابی دیدگاه بخشی از ایجاد رابطه

 این  ه سیاه یا کاله خاکستری انجام می دهند و در سایت های نارمرتبط به بیان دیدگاه می پردازند.کال صورت به را

 ها ایتس صاحبان توسط است ممکن و شوند نمی دنبال هایی دیدگاه چنین. باشد مناسبی رویکرد تواند نمی گزینه

 nofollow د در بخش دیدگاه ها را به صورتموجو لینک ها، وبالگ و ها سایت بیشتر که آنجایی از. شوند مسدود نیز

در آورده اند، باید بر روی روش های کاله سفید برای بازاریابی دیدگاه تمرکز کنیم که در برگیرنده لینک کمتری 

دی باشید که است. به جای اینکه لینک خود را در همه دیدگاه ها و انجمن ها قرار دهید، در اینترنت به دنبال افرا

 نای با ها دیدگاه بخش در توانید می سپس  مطالب جذاب مرتبط با سایت شما می نویسند و به آن ها نمره دهید.

 معموال. اید نوشته که است مرتبطی مطلب به پست برگیرنده در اینکار اوقات، از برخی. باشید داشته تعامل افراد

 نام  ر مورد بازاریابی دیدگاه این است کهد کلیدی نکته. کند می اشاره شما محصوالت به ندرت به فرایندی چنین

 در دارد کافی اطالعات و دانش آن مورد در و است مند عالقه موردنظر موضوع به که فردی عنوان به را خود
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 جادای خود برای خوب اعتبار و شهرت یک مدت طوالنی در کند می کمک شما به اینکار. گذارید می دیگران  اختیار

ی شما جذاب باشد، نویسندگان و سایر افراد تالش می کنند چیزهایی که شما بیان می کنید را ها دیدگاه اگر. کنید

 پست رد است بهتر هستید، وبالگی محیط در  دنبال نمایند. به خاطر داشته باشید هنگامی که در حال ایجاد ارتباط

 .مالیاحت مشتریان نه است شده تهنوش گذاران تاثیر توسط که بگذارید دیدگاه هایی

 

  

 کنیم؟؟ آغاز  دیدگاه بازاریابی در را خود کار چگونه

 :انجام بازاریابی دیدگاه کار آسانی است. شما می خواهید کارهای زیر را به درستی انجام دهید

ابتدا یک وبالگ معتبر در حوزه کاری خود پیدا کنید. ممکن است در حال حاضر لیستی از 

وبالگ ها داشته باشید. اگر چنین فهرستی را در دست نداشتید در موتورهای جستجو به این 

دنبال عبارت وبالگ+ کلیدواژه مدنظر خود بگردید. شما همچنین می توانید از قابلیت 

 .جستجوی وبالگ در گوگل استفاده کنید
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توانید تجزیه و تحلیل آن را نیز مشاهده نصب شده انجام می دهید می  Mozbar اگر جستجوی خود را به همراه

کنید. به خاطر داشته باشید سایت هایی که از وردپرس استفاده می کنند به طور طبیعی اتوریتی دامنه باالتری 

هایشان به دست می آورند. در چنین  subdomain خواهند داشت زیرا این گونه سایت ها اتوریتی خود را از

 .نک ها معیارهای خوبی برای بررسی استشرایطی اتوریتی صفحه و لی

 برخی  .اشیدب  نه تنها به آمارهای خوبی که وجود دارد باید توجه کنید بلکه به دنبال مکالماتی که انجام شده است نیز

 کرده انتخاب هک وبالگی به.است مرتبط شما وکار کسب به که بیابید را برندی بتوانید تا کنید کاوش را نتایج این از

س مکالمه ای را آغاز نمایید. در ابتدا از قرار دادن لینک خودداری سپ. بگذارید آن در را خود مفید دیدگاه و بروید اید

کنید. زمانی که اعتماد و اطمینان را با چنین سایت هایی ایجاد کردید می توانید در محتوای خود لینک هم قرار 

 .دهید

 

 :پست مهمان

 هب منحصر محتوای توانید می مهمان پست کمک به  سایت خودتان قرار گیرد. الزم نیست محتوای شما تنها در

 شهرت زنی مهمان پست دیگاه، بازاریابی همانند. دارند مرتبطی مخاطبان که کنید ایجاد دیگر های سایت برای فردی

که دوست داشتند را در سایت های دیگر می نویسند  چیزی هر افراد بیشتر زیرا است کرده پیدا افراد میان در بدی

بدون اینکه به کیفیت پست ها دقت کنند. اما اگر پست مهمان به درستی انجام شود می تواند یک تاکتیک بسیار 

موثر برای ایجاد اتوریتی و توسعه مخاطبان باشد. پست مهمان همانند سایر روش های ایجاد ارتباط به کار و انرژی 

یاز دارد اما اگر مطلب در موقعیت مناسبی منتشر شود احتمال به دست آوردن پاداش از آن زیاد است. اگر زیادی ن

 توایمح. هستند مرتبط شما صنعت به که کنید پیدا  این مسیر را انتخاب می کنید، سایت های قابل اعتمادی را

به دنبال کسب اطالعات بیشتر در مورد  نخوانندگا تا کنید ایجاد مهمان پست عنوان به فردی به منحصر و جذاب

 .باشند  شما
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 بنویسیم؟ مهمان پست چگونه

 نوشتن پست مهمان بسیار شبیه بازاریابی دیدگاه است: 

  به دنبال سایت هایی باشید که اتوریتی دامنه و اتوریتی صفحه خوبی دارند. همچنین این

 .سایت ها باید مرتبط و قوی باشند

  کنید و با این سایت ها به برقراری ارتباط بپردازیدنوشتن پست را آغاز. 

  ویراستاران آن سایت را از ایده های ناب خود مطلع سازید. در این شرایط به دنبال بک

 لینک نباشید. در این مرحله شما در حال سایت اتوریتی هستید نه لینک

 هر چیزی که نوشته اید را ترویج کنید. 

 اینکار را تکرار نمایید. 

  

  

 :دسترسی به مخاطبان/روابط عمومی

شکل دیگری از ترویج که بر روی ساخت ارتباط استوار است، رسانه های اکتسابی می باشد که اغلب در برگیرنده 

دسترسی به مخاطبان در شبکه های اجتکاعی و وبالگ نویسان حوزه کاریتان است. در هر دو مورد، باید نویسندگان 

 قرار ماش مقابل  ید که به موضوع سایت شما عالقه مند هستند. در بیشتر موارد فردی کهیا گزارشگرانی را پیدا کن

. ستنده مفید اطالعات به دستیابی دنبال به اغلب افراد اجتماعی های رسانه در. است ای ویژه پیشنهاد دنبال به دارد

 از قبل. دهند می نشان بیشتری عالقه ویژه های تخفیف یا رایگان محصوالت به نویسان وبالگ  که حالیست در این

 .را امتحان کنید مطم ن شوید که راهنمای ثبت و ارسال را خوانده اید رویکردی چنین اینکه

روزنامه نگاران نیز همانند شما انسان هستند. این افراد مشغله کاری خود را دارند. اول از هر کاری راهی مناسب برای 

بهترین ابزار برای انجام چنین کاری است. به کمک این  Followerwonk ابزار دسترسی به این افراد پیدا کنید.

ابزار بیوگرافی توییتر را برای کلماتی همچون روزنامه نگار، نویسنده و ویراستار بگردید. بعد از اینکه فرد موردنظر را 

 :فاده نماییدپیدا کردید باید توجه آن ها را به خود جلب کنید. برای اینکار از نکات زیر است

 .در مرحله اول باید بدانید این روزنامه نگاران به چه چیزی عالقه مند هستند

موارد را شخصی سازی کنید و احساسات آن ها را تحریک نمایید. روزنامه نگاران دوست دارند داستان های جدید و 

 .جذاب منتشر کنند. به آن ها نشان دهید که شخصیتشان را می شناسید
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 :ی اجتماعیرسانه ها

اینکه محتوای شما برای مخاطبان خاصی مفید و مناسب است بدین معنی نیست که روزانه به سایت شما سر می 

 اه آن کاربرد و اجتماعی های رسانه نقش شرایطی چنین در  زنند و به مطالعه مطالب موجود در سایت می پردازند.

یجاد ا محتوایی توانند می باشند داشته هم با نزدیکی ارتباط اجتماعی های رسانه و محتوا تیم اگر. اید می میان به

کنند که ارزش به اشتراک گذاری را دارد. به خاطر داشته باشید که رسانه های اجتماعی بیشتر از اینکه ترویج 

. دکنی استفاده محتوا گذاری اشتراک برای خود اجتماعی تیم از  مستقیمی باشد در مورد ساخت روابط است. پس

به کمک چنین روشی افراد جدیدی که به دنبال کانال  توانید می زیرا باشد خوب شما برای تواند می موضوع این

 .اجتماعی تان هستند را هدف قرار دهید

فراموش نکنید شما می توانید از اطالعات بی شماری که در ذهنتان وجود دارد استفاده کنید و به تیم رسانه اجتماعی 

 یگرید مقاله از آن ایده که اید نوشته  به مخاطبان بهتری دست پیدا کنند. به عنوان مثال اگر مقاله ایکمک کنید 

 خود اجتماعی رسانه تیم اختیار در را نویسندگان سایر تماس اطالعات نیز و قبلی مقاله لینک است، آمده دست به

 اتاطالع شرایطی چنین در  .کند می صدق موضوعی چنین هم باز اید داشته افراد سایر از قولی نقل اگر. دهید قرار

 .در اختیار تیم رسانه اجتماعی خود قرار می دهید تا به کمک آن مکالمه موجود را پیش ببرند را نیاز مورد

 کنیم؟ ترویج اجتماعی های رسانه کمک به را خود محتوای چگونه

 :د باید مواردی را بدانیدبرای اینکه مطالب خود را در شبکه های اجتماعی ترویج کنی

کانال مناسبی را انتخاب نمایید. برخی از محتواها برای فیس بوک عالی هستند و برخی در توییتر خوب کار می کنند. 

 .باید مخاطبان خود را به درستی بشناسید. اگر شناختی از مخاطبان خود ندارید، تجربه کسب کنید

در زمان مناسبی مطلب خود را پست کنید. فیس بوک، توییتر و لینکداین آنالیتیکس های درون ساختی دارند. اگر 

استفاده می کنید باید  Sprout Social یا Hootsuiteاز ابزارهای مدیریت رسانه های اجتماعی همچون بافر، 

 .داشته باشید به اطالعاتی در مورد روز و زمان فعال بودن مخاطبان خود دسترسی

از هشتک به صورت هوشمندانه استفاده کنید. اینگونه موارد می تواند در ترویج محتوا و یافتن آن در رسانه های 

 .اجتماعی به شما کمک کند. هشتک هایی را بنویسید که به صنعت شما مرتبط هستند

 وجود محتوا ترویج برای هایی روش  این ها روش هایی برای ایجاد مخاطب بود که نیازی به صرف هزینه نداشت.

 .پردازیم می نیز موارد این به ادامه در. هستند پولی که دارد
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 :ترویج پولی

ترویج و تبلیغ پولی طیف وسیعی از تاکتیک ها همچون جستجوی پولی، نمایش تبلیغ، رسانه های اجتماعی پولی و 

شناخته شده اند. همانند  PPC تبلیغات  نام حتت اغلب  اینگونه  .گیرد می بر  شبکه های توزیع محتوا را در

بازاریابی رسانه های اجتماعی، نمی توانیم کل این فرایندها را در چنین راهنمایی بیان کنیم اما سعی می کنیم مرور 

اجمالی بر روی آن داشته باشیم. اطمینان حاصل کنید که قبل از آغاز کار مخاطبان خود را تعریف کرده اید. چنین 

 اکتیکت گونه هر بخواهید اینکه از قبل  گیری می تواند به شما کمک کند مسیر خود را به درستی طی کنید. هدف

 تدوس که ای بودجه هر توانید می کانالی، هر در. نمایید  ج پولی را امتحان کنید باید بودجه خود را تعیینتروی

 بهتر را اشم رویکرد تواند می کند می باز اجتماعی لکانا در نقشی چه بودجه اینکه دانستن. نمایید صرغ را داشتید

 .نماید

 :رسانه های اجتماعی پولی

همه ما به خوبی می دانیم که هیچ کس به اندازه پلتفرم های اجتماعی داده های مفید و ارزشمندی از مخاطبان 

 بوک، سفی در هزینه صرف خاطر همین به  .کنند می سپری ها پلتفرم اینگونه در را زیادی زمان  ندارند. بیشتر افراد

 واهد بود. بیشتر پلتفرم ها اجازهخ منطقی کند می بازدید ان از مکرر طور به مخاطب که هایی قسمت سایر و توییتر

 لیست توانید می بازاریابی عنوان به موارد از برخی در . دهید قرار هدف را دارید دوست که مخاطبانی  می دهند

 .نمایید استفاده پیکسل تبدیل ابزارهای از یا کنید آپلود را ایمیلی

  

 کنیم؟ ترویج توییتر در پولی تبلیغ کمک به را خود محتوای چگونه

 در توییتر کمپین جدیدی ایجاد کنید. بر روی آواتار اکانت خود کلیک کرده و سپس گزینه 

Twitter Ads  هایی را بر اساس اهداف را انتخاب نمایید. توییتر به شما اجازه می دهد کمپین

خود ایجاد کنید. اگر محتوای شما در سایت قرار دارد، زمانی که کمپین جدیدی ایجاد می کنید 

را انتخاب کنید. اینکار به شما اجازه می دهد از  website clicks or conversions گزینه

قرار می دهد که بر  هزینه های صرف شده بیشترین استفاده را ببرید زیرا کمپین افرادی را هدف

 .روی سایت کلیک می کنند
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 .دادن قرار هدف برای جدیدی های روش مداوم طور به توییتر  روش هدف گیری خود را شناسایی نمایید 

 ار مختلف های گزینه. دارند را خود منفی و مثبت نکات کدام هر که کند می ایجاد خود شبکه در کاربران

 .است بهترین شما برای روشی چه ببینید و کنید تست

  زمانی که می خواهید تبلیغ خود را ایجاد کنید همیشه تصویر یا فایل ویدئویی را در آن بگنجانید. تبلیغاتی

 .که در جدول زمانی کاربر نمایش داده می شوند همیشه بازدیدهای زیادی به خود اختصاص می دهند

 ه مختلفی را بررسی نمایید و ازبرای هر کمپین بیش از یک تبلیغ اجرا کنید. عناصر خالقان Call to 

action  های متفاوتی بهره مند شوید. اینکار به شما کمک می کند نتایج را مقایسه کنید و در تبلیغ بعدی

 .شرایط را بهبود ببخشید

 :جستجوی پولی

 صفحه  غات درنیز نامیده می شود زیرا تبلی (SEM)جستجوی پولی در برخی از موارد بازاریابی موتورهای جستجو

موتورهای جستجو به نمایش در می اید. این گزینه به شما کمک می کند محتوای خود را در مقابل مشتریانی  نتایج

 جستجوی های پلتفرم/ابزارها ترین رایج از مورد دو  قرار دهید که می خواهند در مورد خرید تصمیم گیری کنند.

 مکانیسم  به عنوان  SEM به این نتیجه رسیده است که MOZ سایت.  است بینگ تبلیغات و ادوردز گوگل پولی،

 تشویق و  رندب به کردن اشاره یا سایت ب دادن لینک از فراتر روش این  .کند می کار بهتر مستقیم پاس  با تبلیغاتی

 روش چنین از توان نمی که نیست این ما منظور البته  .است سایت در نام ثبت همچون ای ساده فعالیت به مخاطبان

ترویج محتوا استفاده کرد بلکه منظورمان این است که با هزینه کمتر ترافیک بیشتری به دست آوریم.  برای هایی

 .بروید SEM توصیه می کنید در ابتدا کار خود را با رسانه های اجتماعی پولی آغاز کنید و سپس به سراغ

 کنیم؟ ترویج پولی جستجوی با را محتوا چگونه

 لیست کلیدواژه های خود را ایجاد کنید. این ها واژه هایی هستند که می توانید تبلیغات خود  ابتدا

 . را برای آن ایجاد کنید

 به ازای بودجه ای که دارید، بهترین match type .در  را برای اجرا شناسایی کنید Exact 

match نه حجم ترافیک پایینی کوئری کاربر با چیزی که شما وارد کرده اید منطبق است.این گزی

 CPC حجم ترافیک باالیی دارد اما Broad match به سمت سایت شما ارسال می کند. گزینه

باالیی دارد و هدف گیری اندک می تواند افراد درستی را به سمت سایت هدایت نکند. گزینه ای که 

ود. افراد نشان داده ش شما انتخاب می کنید به این بستگی دارد که می خواهید تبلیغ شما چگونه به

 . اگر واژه مدنظر شما به عنوان مثال میتسوبیشی است، می توانید از همین عبارت استفاده کنید
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 .ممکن اشم تبلیغ اید داده اختصاص که ای سرمایه و مزایده به بسته  متن تبلیغ قانع کننده ایجاد کنید 

 یژه طراحیو و خاص را خود تبلیغ توانید می که جایی تا. باشد گرفته قرار تری پایین موقعیت در است

 اربرک باشد، کلی زیاد شما تبلیغ اگر. دهند می نشان خاص عبارات جستجو با را خود نیت کاربران  کنید.

 در ایمیل آدرس کردن وارد از بعد شما   عالی محتوای اگر این بر عالوه. باشد نداشته تعاملی است ممکن

 محتوایی ها آن  ان دهید. مطم ن شوید کهنش تبلیغ متن در را موضوع این گیرد می قرار کاربران اختیار

 .گذارند نمی اختیارشان در را چیزی چنین افراد سایر که کنند می دریافت

  در نهایت اطمینان حاصل کنید که ترافیک را به صفحه فرود تعاملی و مرتبط هدایت می کنید. اگر با کاربران

 دقیقا دشوی مطم ن  آن ها بر روی تبلیغتان کلیک کنند، نیمی از راه را طی کرده اید.تعامل داشته باشید و 

 به برای ها آن ندهید اجازه  .دهید می نمایش فرود صفحه در بودید داده را قولش تبلیغ در که چیزی همان

 .کنند کاوش را اصلی صفحه دارند الزم که چیزی آوردن دست

 :تبلیغات نمایشی

نمایشی گاهی اوقات با عنوان بنرهای تبلیغاتی نیز نامیده می شود. این نوع تبلیغات به شما اجازه می دهد تبلیغات 

تبلیغ خود را در سرتاسر وب و به کمک سرورهای تبلیغاتی همچون شبکه نمایش گوگل یا اطلس فیس بوک) از 

ار دهید. اگر از حوزه روزنامه نگاری چاپی اطالعات هدف گیری فیس بوک برای قرار دادن تبلیغ استفاده می کند( قر

 تبلیغات. است متفاوت کمی دیجیتال بازاریابی در  وارد بازاریابی محتوا شده اید باید بدانید که مفهوم تبلیغات نمایشی

 د وکن می بازدید دوباره را سایت کاربر آن در که گیرد می قرار استفاده مورد مجدد گیری هدف در اغلب نمایشی

 ریلگ دنبال به اگر مثال عنوان به  تبلیغ سایت شما را به هنگام بازدید سایت های دیگر مشاهده می نماید.سپس 

 جدید ایتس اید، کرده مطالعه قبال که وبالگی روی بر را گریل دستگاه آن تبلیغ است ممکن باشید آمازون در خاصی

 هدف سازی سفارشی برای بودن خاص  همچون طول، تکرار و زیادی های روش.  باشید دیده ایمیلی پلتفرم حتی و

 خود در که مواردی و احساسات و کنید حرکت احتمالی مشتریان خطوط بین باید شما. دارد وجود مجدد گیری

 هدف  مثال عنوان به. است متغیر کنید می کار آن در که صنعتی اساس بر خطوط این  .نمایید فراموش را دارید

ط فروشگاه زیرپوش زنانه می تواند احساس واضح تر و روشن تری نسبت به همین تبلیغ برای قهوه توس مجدد گیری

جوش ها داشته باشد. هدف گیری مجدد همچون جستجوی پولی برای تالش های پاس  مستقیم یا به طور کلی 

. هدف گیری مجدد را می دگیر می قرار استفاده مورد شما محصول  برای تشویق کردن افراد به ثبت نام یا خرید

 .کرد استفاده شرایط واجد و معتبر بسیار افراد برای محتوا  توان به شیوه های جذاب و جالب برای ترویج

 کنیم؟ تبلیغ و ترویج نمایشی تبلیغات کمک به را محتوا چگونه 
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  ابتدا باید مخاطبان هدف خود را بشناسید. به عنوان مثال ما در سایت خود راهنماهای

زیادی داریم. روشی که می توان برای هدف گیری مجدد در راهنماهای جدید استفاده کرد، 

 فحهص روی بر تنهایی به که پیکسلی تک تصاویر) پیکسلی مجدد گیری هدف  قرار دادن

پیگیری بازدید ها برای آن صفحه است( بر روی تمامی  آن هدف و شود می بارگذاری

 .راهنماهایی است که در حال حاضر بر روی سایت قرار گرفته است

  کمپینی را برای هدف قرار دادن مخاطبان خود راه اندازی کنید. در این مرحله، می توانیم

استفاده  یک کمپین هدف گیری مجدد جدید برای نشان دادن تبلیغات به تمامی کاربران

 .کنیم

  تبلیغات قانع کننده ایجاد کنیددر هدف گیری مجدد، دارایی های خالقانه بسیار مهم

 ایدب نمایید طراحی خودتان را تبلیغات بخواهید یا باشید داشته طراحی تیم شما چه  هستند.

و شفافی  واضح Call to action و  است متمایز دیگر تبلیغات  میان در تبلیغات این که شوید مطم ن

دارد. در دنیای اینترنتی امروز، کاربران تعامل کمتری با تبلیغات نمایشی دارند به همین خاطر استفاده از 

 .رنگ ها یا تصاویری که باعث متمایز شده تبلیغ می گردد برای جذب مخاطب ضروری است

 :بازاریابی ایمیلی

یک روش عالی برای حفظ مشتریان و بازگرداندن آن ها ارائه پیشنهاد جدید برای مشترک شدن در محتوا می توانید 

به سایت باشد. همین مر موجب می شود فرآیند ساخت برند با سرعت بیشتری به پیش رود. یک روش برای انجام 

خاصی استو شما ممکن است بخواهید خبرنامه  Call to action چنین کاری، جمع آوری آدرس ایمیل از طریق

ماهانه برای افرادی ارسال کنید که به محتوای شما عالقه نشان داده اند. اگر به صورت منظم های خود را به صورت 

را تنظیم نمایید. این موضوع به خوانندگان  RSS محتوایی را با یک فرمت خاص منتشر می کنید می توانید فید

 ما پیشنهاد می کنیم از اجازه می دهد به صورت خودکار مواردی که به روزرسانی شده است را دریافت کنند.

FeedPress  به عنوان یک راه حل ارزان و ساده استفاده کنید. این گزینه آنالیتیکس های اصلی و اساسی را برای

 یهای قالب ابزار این همچنین. دهد می قرار شما اختیار در است شده منتشر  پیگیری مشترکان و موفقیت آن چه

ن برای تهیه ایمیل هایی که با برند سازگار است استفاده کرد. مراحلی که برای آ از توان می که دارد خبرنامه برای

وجود دارد بسته به سیستم مدیریت محتوایی که به کار می رود متغیر است. اگر از وردپرس یا  RSS تنظیم فید

را یه  XML یدف آدرس است الزم تنها. باشید داشته خود سایت در را آن  است ممکن  دروپال استفاده می کنید

 تیم اب را چیز همه باید کنید، می استفاده سفارشی محتوای مدیریت سیستم از اگر  مدیریت فید متصل نمایید.
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 همچون محصوالتی. بندید می کار به را مناسبی کدهای شوید مطم ن تا بگذارید میان در خود مهندسی

FeedPress و FeedBurner برای درک سایت بسیار خوب هستند. 

 :نکته

برای اینکه بتوانید از مشکالت قانونی خودداری کنید و یک بازاریابی موفق راه اندازی نمایید باید مشترک شدن در 

ایمیل را به صورت اختیاری طراحی کنید. الزم نیست به افراد اجازه دهید به سایر قسمت های سایت شما دسترسی 

کان مشترک شدن در ایمیل شما وجود دارد و این موضوع را بر ام که دانند می افراد شوید مطم ن  داشته باشند.

 .عهده خودشان بگذارید

 :شبکه های توزیع محتوا

 ها این  چه این موضوع را بدانید و چه ندانید در همه زمان ها نتایج شبکه های توزیع محتوا را مشاهده خواهید کرد.

 سبیبرچ با موارد این معموال  تهای آن نشان داده می شوند.ان در اغلب که هستند مقاله خواندن با مرتبط پیشنهادات

 جای این. شوند می ظاهر باشید داشته دوست نیز را مقاله این خواندن است ممکن یا بخوانید را مورد این همچون

 مطم ن باید اجرا می شوند.  .Outbrain و Taboola همچون هایی شرکت توسط  و هستند پولی اغلب ها دهی

محتوای شما برای این نوع توزیع مناسب است. یکی از مزایای شبکه های توزیع محتوا ، دسترسی وسیع  که شوید

آن ها به مخاطبان است. شما می توانید محتوای خود را هدف قرار دهید و نوع مخاطبانی که دوست دارید محتوای 

 .تکه محتوای آن ها بسیار شبیه اسپم اس شما را ببینند تعیین نمایید. یکی از معایب بزرگ این شبکه ها این است

 :همگام سازی 

همگام سازی سایت با سایت های بسیار معتبری که مخاطبان بزرگی دارند بهترین روش برای توسعه مخاطبان است. 

 روی بر کار دوم مرحله. سازند همگام را آن باشند داشته دوست افراد که است مفیدی محتوای نوشتن  اولین گام

های دسترسی به مخاطبان است که در باال به این موارد اشاره کردیم. یکی از نگرانی های اصلی که افراد در  کانال

 ستا درک قابل نگرانی  مورد همگام سازی محتوا دارند این است که مشکل محتوای تکراری وجود نداشته باشد. این

. به همین خاطر است که باید مطم ن شوید با شد نخواهید مشکلی چنین دچار باشید داشته خوبی س وی اگر اما

سایتی کار می کنید که قابل اعتماد است و دوست دارد با آن برچسب با شما کار کند. خوب حاال شما در مسیر نشان 

 و بروید بعدی مرحله به  دادن محتوای خود به مخاطبان موجود هستید. نوشتن را ادامه دهید و آن را ترویج کنید.

 .ود را تجزیه و تحلیل نماییدخ های تالش
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 فصل نهم: 

 

مهم نیست چقدر مخاطبانی که هدف قرار می دهید را می شناسید، تالش های بازاریابی محتوای شما همیشه جایی 

 هب را مخاطبان نظر است ممکن  باشد جذاب مخاطبان برای است ممکن کنید می فکر  که چیزی  برای بهبود دارد.

. مایدن جلب خود به را افراد نظر است ممکن نیست مهم زیاد کنید می فکر که محتوایی مقابل در  .نکند جلب خود

درس های مهمی در این مسیر وجود دارد که باید آن ها را یاد بگیرید. باید بدانید چه اتفاقاتی در این مسیر رخ می 

 .دهد و خود را برای چنین مواردی آماده کنید

که شغل شما به عنوان بازاریاب محتوا ممکن است به خاطر شک و تردید افرادی که برایشان  مهم تر از همه این است

. ودب خواهد زمانبر آن روی بر کردن کار اما برسد خوبی ایده نظر به است ممکن محتوا  کار می کنید دشوارتر گردد.

 زا  را” این بازاریابی چقدر خواهد بود؟شت سرمایه گذاری از بازگ ”همچون سواالتی کارفرما یا مشتری میان این در

 .پرسد می شما

بخش ضروری و مهم شغل شما این است که بدانید چگونه باید موفقیت ها و شکست های خود را پیگیری کنید و 

 .قادر باشید بازاریابی محتوای خود را برای برطرف کردن نیازها و اهداف تجاری خود بهینه سازی نمایید

 باید تجزیه و تحلیل کنیم؟چه چیزهایی را  

 می اعداد   اولین کاری که باید انجام دهیم این است که مشکل واضحی که در این مورد وجود دارد را بیان نماییم.

 ثالم یک با را موضوع دهید اجازه  .هستند عدد فقط ها آن. گیرند قرار استفاده مورد حقیقت بیان برای تنها توانند

 را  کاری ایه پیشرفت شرکت بازاریابان آن در که شود برگزار است قرار  کنید یک جلسه ساالنهشن تر کنیم. فرض رو

 :گویند می چنین اند شده استخدام که جدیدی محتوای بازاریابان. کنند می گزارش
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به بیش از دو دقیقه  سایت در شده سپری زمان متوسط  درصد افزایش در ترافیک سایت را شاهد بوده ایم. 300ما 

 .رسیده است و تعامل افراد با وبالگ تقریبا دوبرابر شده است

این موضوع به نظر عالی می رسد. درست است؟ اگر شما جای مدیر شرکت بودید از شنیدن این اعداد و ارقام حتما 

ی ارتباط شتند و برای برقراراد تلفنی کنفرانس  تحت تاثیر قرار می گرفتید. در طول این جلسه کاری، سه نفر از اعضا

 روی بر هک کامنتی نوع هر به کردند می تالش بود شده منتشر که وبالگی پست دو نویسنده  جلسه را ترک کردند.

 وسطت مخاطبان تعامل عنوان به که بود شده دوبرابر ها کامنت تعداد خاطر همین به  .دهند پاس  گیرد می قرار پست

ده است. مشکل اینجاست که این افراد سنجش هوشمندانه ای نداشته اند. سنجش باید ش گرفته نظر در وبالگ مدیر

هوشمندانه باشد. معیارها باید در مغز ترکیب گردد. تنها جمع آوری اعداد و ارقام کافی نیست. باید آن ها را خوب 

ر ید ایا می توانید به سواالت زیهد می نشان خود مشتری یا کارفرما به را اعداد این که زمانی  تجزیه و تحلیل کنید.

 :پاس  دهید

 خوب، این اعداد و ارقام به چه معناست؟ 

 چرا این موارد خوب است؟ 

 .شماست کار محتوا ارزش تایید  به خاطر داشته باشید که

 چگونه می توانیم سنجش هوشمندانه ای داشته باشیم؟

است که کار خود را با موارد کوچک تر آغاز کنید. بیشتر از مهم ترین و اولین کاری که باید مدنظر داشته باشید این 

آن چیزی که می توانید تجزیه و تحلیل کنید، برندارید. تجزیه و تحلیل با بررسی یکسان نیست. زمانی که می خواهید 

اری موارد بسیموفقیت خود را آنالیز کنید باید اینکار را به صورت مداوم انجام دهید. به همین خاطر نباید خود را با 

غرق کنید. باید بتوانید تجزیه و تحلیل را به گونه ای انجام دهید که در صورت نیاز بازگردید و یک مورد بهتر ایجاد 

نمایید. مهم تر از همه این است که معیارهای شما باید هدف محور باشد. به این فکر کنید که دوست دارید محتوای 

معیارهایی که برای رسیدن به آن نیاز دارید را لیست نمایید. اگر در مورد  شما به چه چیزی دست پیدا کند. سپس

 Content Marketing اهدافی که دارید مطم ن نیستید، بهتر است آن را از دیگران یاد بگیرید. سایت

Institute بنچمارک  به طور مرتب تالش های بازاریابی افراد را مورد بررسی قرار می دهد و گزارش هایی را در مورد

وجود دارد ارائه می کند. در میان سایر مواردی که  B2C و B2B ها، بودجه ها و گرایش هایی که برای بازاریابی

در این گزارش ها بیان می شود آن ها برای بازاریابی محتوا، اهداف سازمانی را مورد بررسی قرار می دهند. در ادامه 

 .درصد پاس  دهندگان بیان شده است مورد بررسی قرار می دهیم 80پنج مورد از این اهداف برتر را که توسط 
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 :آگاهی از برند

مشتریان احتمالی اگر از حضور شما اطالعی نداشته باشند نمی توانند برندتان را انتخاب نمایند. قرار 

 اند می تواندگرفتن در جلوی چشم مخاطبان و تحت تاثیر قرار دادن آن هایی که هرگز در مورد شما چیزی نشنیده 

 .به ساخت یک رابطه دوطرفه کمک کند

 :تعامل

زمانی که افراد پا را فراتر از شناخت شما می گذارند و با برندتان تعامل دارند، می توانید ارتباط عاطفی 

 .ذاریدبگ اختیارشان در اجتماعی های شبکه در شما کردن الیک  تری با آن ها برقرار کنید و روش های بیشتری برای

 :حفظ مشتری/ وفاداری

بعد از اینکه مشتری را به دست اوردید چگونه می توانید آن ها را در برند حفظ کنید و از آن ها مشتریان 

 .وفاداری بسازید؟ محتوای عالی به شما کمک می کند افراد را دوباره به شرکت باز گردانید

 :تولید سرن 

آدرس ایمیل آن ها در اختیارشان بگذارید یا از خودشان چه بخواهید محتوای خود را بعد از جمع اوری 

بپرسید دوست دارند در اینده مطالبی از شما دریافت نمایند یا خیر، محتوا فرصت های زیادی برای تولید سرن  های 

 .با کیفیت در اختیار شما قرار می دهد

 :فروش

ی افراد چیست می تواند به افزایش دانستن اینکه دقیقا چه چیزی به فروش می رسانید و مزیت آن برا

 .فروش منجر شود

سنجش پیشرفت در هر کدام از این اهداف می تواند متفاوت باشد. به همین خاطر فکر می کنیم تقسیم موارد 

 .عیار می تواند در این مسیر کمک شایانی به شما بکندم چند به  موجود
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 اهداف نمونه معیارهای

 از محتوای شما بازدید کرده اند؟دسترسی:چه تعداد مشتری 

بازدید های جدید: چه تعداد بازدید کننده برای اولین بار از سایت شما بازدید کرده 

 اند؟

 لینک های داخلی: چه تعداد صفحه یا سایت به محتوای شما لینک داده اند؟

 آگاهی از برند

در شبکه  اشتراک در شبکه های اجتماعی: چه تعدادی از افراد محتوای شما را

های اجتماعی به اشتراک گذاشته اند؟ تمامی شبکه هایی که به کسب وکارتان 

 .مرتبط است را در این فهرست قرار دهید

دیدگاه ها: چه تعداد افراد زمانی را برای نوشتن در مورد شما اختصاص داده اند؟ 

 قرار این دیدگاه ها می تواند بر روی سایت، شبکه های اجتماعی و سایر مکان ها

 .گرفته باشد

 تعامل

 درصد مشتریان تکراری: چند نفر از مشتریان دوباره از شما خرید کرده اند؟

 ریزش: چه درصدی از افراد اشتراک خود را لغو کرده اند؟
 حفط مشتری/ وفاداری

واجد شرایط بودن سرن  ها: چه درصدی از سرن  هایی که تولید کرده اید، تراکنش 

 ند؟مالی انجام داده ا
 تولید سرن 

نرخ تبدیل: چه درصدی از بازدیدهای سایت به تکمیل یک هدف همچون دانلود، 

 خرید و غیره منجر شده است؟

واگذاری: چه درصدی از افرادی که از محصوالت رایگان استفاده کرده اند  نرخ 

 بدون لغو کردن، اولین پرداخت خود را انجام داده اند؟

 فروش
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 :معیارهای اصلی

 یدتوان می که معیارهایی تعداد اینکه با خوب حاال اجازه دهید موارد را با جزییات بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. 

 حتوام بازاریابان توسط مکرر طور به که اصلی معیارهای از برخی اما است نامحدود نمایید استفاده آن از و کنید ایجاد

 این توان می که مکانی و کرد گیری اندازه توان می که مواردی  ادامه در. است محدود گیرد می قرار استفاده مورد

 .کرد خواهیم بیان را کرد پیدا  را معیارها

 :ترافیک با مرتبط  معیارهای

یکی از اهداف اصلی هر نوع کمپین بازاریابی محتوایی این است که افراد را به سمت سایت جذب کنید. به همین 

ترافیک بخش طبیعی تجزیه و تحلیل موفقیت سایت محسوب می شود. اطالعات خاطر اندازه گیری و سنجش 

ارزشمندی در این حوزه در دسترس است اما برخی از موارد اصلی وجود دارد که می توانید کار خود را با آن آغاز 

 :کنید. اول از هر کاری موارد زیر را مدنظر داشته باشید

 :اید کرده نصب درستی به را آنالیتیکس گوگل  که کنید حاصل اطمینان

قبل از اینکه بخواهید ترافیک ورودی به سایت را بسنجید، باید مطم ن شوید که گوگل آنالیتیکس به درستی تنظیم 

 .دبخوانی خوبی به را گوگل مستندات . آورید دست به ابزار این مورد در زیادی اطالعات توانید می شما  شده است.

 :بازدید از صفحات منحصر به فردبازدید از صفحات و 

 هر  نام دارد یکی از مهم ترین معیارها برای ترافیک وب محسوب می شود. hit بازدید از صفحات که

 البته  فت می نماید.دریا را بازدیدی صفحه آن کند می بارگذاری را شما سایت دستگاهی، هر از کننده بازدید که زمانی

 پست رد که ای صفحه هر روی بر کند می مطالعه را وبالگ پست که  فردی کنید فرض. دارد مشکالتی نیز معیار این

 هر. نماید می استفاده پست  به برگشتن برای مرورگر بازگشت دکمه از و کند می کلیک است شده داده لینک آن به

خواند یک بازدید محسوب می شود. به همین خاطر ممکن است یک فرد چندین  می را پست  دوباره کاربرد که زمانی

بار پستی را مشاهده کند. راه حل چنین مشکلی استفاده از بازدید صفحات منحصر به فرد است. بازدید صفحات 

لبته این اشد) امنحصر به فرد، تنها برای هر کاربر کار می کند و مهم نیست یک کاربر چند بار از صفحه بازدید کرده ب

دقیقه ای دارد(. اینکه بگوییم چرا تعداد بازدید از صفحات بیشتر از تعداد بازدید  30موضوع نیز یک بازه زمانی 

 فحاتص بازدید از ترافیک بررسی برای است بهتر خاطر همین به  صفحات منحصر به فرد است کمی دشوار خواهد بود.

ن است کوچک تر باشد اما تعداد بازدید کنندگان را نشان می دهد و به ممک عدد این. شود استفاده فرد به منحصر

 النیطو زمانی بازه یک در صفحه بازدید با مرتبط معیارهای  شما کمک می کند بهبودهای مورد نیاز را اعمال نمایید.
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نید. ید ها انتخاب کازدب بررسی برای را طوالنی زمانی بازه یک است بهتر خاطر همین به. داشت خواهند بهتری نتایج

همچنین به موضوع فصول نیز توجه داشته باشید. بیشتر افراد در روزهای تعطیل بیشتر به سایت و موارد موجود در 

 .آن توجه می کنند

 :نکته

شما می توانید موضوع فصلی بودن بازدید ها را با مقایسه ترافیک ساالنه حل کنید زیرا این تغییرات فصلی ساالنه رخ 

 .دهد می

 :زمان سپری شده بر روی سایت

 با  زمان سپری شده بر روی سایت یکی از معیارهایی است که بیشتر افراد درک درستی از آن ندارند.

 توایمح از که افرادی تعداد تواند می زیرا است برخوردار باالیی ارزش از محتوا بازاریابان برای معیاری چنین وجود این

 ها نآ از یکی اما باشند داشته یکسانی محتوایی طول و نوع  ن دهد. اگر دو صفحهنشا را اند کرده استقبال سایت

 در بمخاط داشتن نگه باعث چیزی چه بفهمید توانید می باشد، تر طوالنی دقیقه نیم آن روی بر شده سپری زمان

 .است شده صفحه آن

  :آزمون

شده است، پست وبالگی شما را مطالعه می کند. او پست را کاربر به کمک لینکی که در توییتر به اشتراک گذاشته 

ثانیه زمان می برد سپس بر روی لینک خارجی کلیک می کند تا یکی از رفرنس ها را  30دقیقه و  4می خواند که 

نیه ثا 10در تب دیگری باز نماید. او سعی می کند باقی پست را به سرعت مرور کند تا موارد مهم را ببیند. اینکار نیز 

 بودید، داده لینک آن به شما که ای صفحه از بازدید ثانیه 20 از بعد. بندد می را پست سپس  دیگر طول می کشد.

 چقدر یزن مورد کاربر توسط شما سایت در شده سپری زمان  آنالیتیکس، گوگل اساس بر. بندد می را مرورگر پنجره

 است؟ بوده

 است؟ثانیه. درست  40دقیقه و  4حتما می گویید 

خوب پاس  شما درست نیست: زمان سپری شده بر روی صفحه شما صفر می باشد. حتما از شنیدن این جمله شگفت 

 سایت بارگذاری زمان آن و  است داشته تعامل شما سایت در یکبار تنها او  زده شده اید و از خود می پرسید چرا؟

 در برکار که بعدی فعالیت زمان با  ری صفحهبارگذا زمان  مقایسه با را سایت در شده سپری زمان گوگل. است بوده

 را تعاملی گوگل است، کرده کلیک خارجی لینک روی بر کاربر  که آنجایی از. سنجد می دهد می انجام شما سایت
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 رد معیارها که دهد می نشان موضوع این. است صفر محاسبه معنای به ای ثانیه صفر تعامل. رساند نمی ثبت به

 .ات کار می کنند و نسبی هستندصفح سایر با ارتباط

 :بانس ریت

بونس ریت درصد بازدید کنندگانی که بر روی صفحه خاصی از سایت قرار دارند و سپس سایت را بدون 

فحه می دهد که ص نشان اغلب موضوع این . گیرد می اندازه  تعامل بیشتر یا ناوبری به صفحات دیگر ترک کرده اند

 است ممکن کاربر ترک  موردنظر نیازهای کاربر را براورده نکرده است. بحث هایی در مورد این موضوع وجود دارد.

 هک چیزی و بخواند را صفحه کاربر است ممکن مثال. دهد انجام را خود کار است توانسته نظر مورد صفحه دهد نشان

 می محسوب اصلی موضوع مورد این در  ی سایت را ترک نماید. بافتخوشحال با و کند پیدا را بود دنبالش به

 شانهن تواند می موضوع این است؟ زیاد شده سپری زمان. باشید داشته صفحه آن در شده سپری زمان به نگاهی  .شود

ا پیدا ر ندا بوده دنبالش به که چیزی افراد است ممکن است پایین سایت در شده سپری زمان اگر. باشد مثبت بونس

 تمشکال آن کمک به توان می که هایی روش از یکی  نکرده باشند و به همین دلیل آن را به سرعت ترک نمایند.

 خودکار فعالیت یک توانید می شما کد، خط یک کمک به. است بونس واژه از گوگل تعریف کرد برطرف را چنینی این

سایت سپری نماید. بنابراین کاربری که پستی را می خواند  روی بر را مشخصی زمان حداقل تا کنید ایجاد کاربر برای

سه دقیقه برای خواندن آن زمان اختصاص می دهد. سپس پنجره را می بندد. این موضوع به عنوان پرش در نظر 

گرفته نمی شود. تنها تفاوتی که اینجا وجود دارد بونس ریت گزارش شده است. این ها برای اطالعات خود شما 

تند. این اصالح با عنوان بونس ریست منطبق شده شناخته شده است. زمانی که بونس ریت بد از طرف صفحه هس

گفته می شود که به گوگل نشان می دهد صفحه شما بهترین مکان  pogo-sticking نتایج جستجو باشد به آن

 .برای ارسال افراد به آن نیست

 :معیارهای تعاملی

ایت خود کردید امیدوار هستید که بتوانید آن ها را با هر روشی که در دسترس دارید وارد زمانی که افراد را وارد س

 ارتباط اشم با افراد که باشد موضوع این  دهنده نشان تواند می شود انجام که  طریقی هر به تعامل این  تعامل نمایید.

رافیک بیشتر کمک کنند. فرصت های ت جذب به توانند می افراد این  .هستند مند عالقه موجود محتوای به و دارند

به دست آوردن تعامل افراد در هر سایتی متفاوت است و یکپارچه سازی رسانه های اجتماعی توانسته اس پیگیری 

 تانهخوشبخ  را راحت تر از قبل نماید اما بهتر است فرصت های تعاملی بدون ترک سایت در اختیار کاربر قرار گیرد.

 .رد که می توانید نصب کنید و اینها به منابع توصیه ای زیادی نیاز ندارنددا جودو افزارهایی نرم
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 :رای/ تشویق

 درنظر آن به دهی رای برای روشی و کنند می منتشر خود سایت در منظمی  بیشتر سایت ها محتوای

 تایید نشانه تواند می مواردی چنین که است این دارد وجود مخاطبان دادن رای مورد در که اصلی ایده. گیرند می

 .یدوانید از این طریق آن را پیگیری کنت می باشد داشته خوبی عملکرد شما سایت اگر. باشد افراد توسط شما محتوای

 :دیدگاه ها

دیدگاه می تواند شمشیر دولبه باشد اما می توان از ان استفاده کرد. برخی از پست هایی که در سایت 

را دارند و همین امر موجب می شود افراد به بیان دیدگاه های خود بپردازند. فقط باید  ما قرار دارد ارزش بحث کردن

مطم ن شوید که نظرات اسپم را حذف می کنید. این موضوع به شما اجازه می دهد کانال ارتباطی مستقیمی با 

 .مخاطبان خود داشته باشید

 قرار  م اینکار بسیار ساده خواهد بود. کافیست قابلیتاگر از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده می کنید انجا

 .کنید روشن را مطالب در دیدگاه دادن

 

اگر از وردپرس استفاده نمی کنید گزینه های اسان متعددی پیش روی خود خواهید داشت. یکی از محبوب ترین 

ا را در صفحه شما تعبیه می است. سایت فیس بوک نیز افزونه ای ارائه می کند که دیدگاه ه Disqus گزینه ها

 .کند
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بعد از اینکه سیستم دیدگاه خود را راه اندازی و تنظیم کردید، باید تعداد کل دیدگاه هایی که برای یک پست وجود 

 مفید معیار .کنید پیدا کاربران های دیدگاه از نویسنده های پاس  کردن کم  برای روشی باید  دارد را پیگیری نمایید.

 تعداد  .ستنده شما سایت با تعامل حال در که است فردی به منحصر کاربران تعداد کنید پیگیری توانید می که دیگری

 .ارکرد شما چگونه بوده استک دهد می نشان ها دیدگاه

 :لینک ها

علی رغم مشکالتی که گوگل در مبارزه با لینک های اسپم داشته است، لینک ها هنوز هم برای این 

 :مهم و ارزشمند هستند موتور جستجو

  

بک لینک ها با اینکه موارد اسپم زیادی در آن وجود دارد هنوز هم می توانند برای موتورهای 

 .جستجو با کیفیت باشند

  

  

به همین خاطر بهتر است صفحاتی که به محتوای شما لینک می دهند را مورد بررسی قرار دهید. ابزارهایی وجود 

 Fresh Web Explorer از استفاده تر تازه محتوای برای  فرایند به شما کمک می کند.دارد که در انجام این 

 Open Site بهترین روش برای پیگیری لینک های داخلی خواهد بود. برای محتوای قدیمی تر، می توان از
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Explorer م بودن یت و اسپاستفاده کرد که یک ابزار رایگان است و می تواند انکر تکست ها، اتوریتی صفحه یا سا

 .لینک را مشخص کند

 :معیارهای اجتماعی

 در را ودخ برند اکانت هنوز اگر  نیازی به توضیح نیست که استفاده از رسانه های اجتماعی چقدر توسعه یافته است.

ن را تنظیم کردید و آ خود اکانت اینکه از بعد. شوید کار به دست امروز همین اید، نکرده تنظیم اجتماعی های رسانه

را راه اندازی نمودید، باید بتوانید عملکرد خود در هر شبکه اجتماعی را پیگیری کنید. به لطف ابزارهای درون ساختی 

که در این شبکه های اجتماعی وجود دارد انجام اینکار بسیار ساده خواهد بود. سایت هایی وجود دارد که اطالعاتی 

 :است Buzzsumoاعی بزرگ استخراج می کند. یکی از این نمونه ها، را از این شبکه های اجتم

 

شما می توانید معیارهای خود را به کمک اسکرپیت های سفارشی در یک صفحه گسترده یا سایر سندها داشته 

 .باشید
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 :ایجاد معیارهای سفارشی

باشد، ممکن است برای بررسی دقیق تر اهداف با اینکه معیارهای اصلی بیان شده در بخش قبل واقعا می تواند مفید 

 کنیم یم بیان که مواردی از کدام هر با استاندارد معیارهای ترکیب با  خود به تصویر بزرگ تری نیاز داشته باشید.

 :یق تری بسنجیددق و بهتر شیوه به را محتوایی های تالش توانید می

 :نمودار میانگین مطالعه

 (سایت در شده سپری زمان/ (300 / ) کلمات تعداد )

 پست مطالعه که زمانی متوسط توانیم می ما  کلمه می خواند. 300هر فرد بزرگسالی به طور متوسط در هر دقیقه 

 می باال معادله کمک به. کنیم تقسیم 300 روی بر را محتوا طول کافیست اینکار برای. کنیم محاسبه را دارد نیاز

 .ا محاسبه کردر دارد نیاز پست خواندن برای کاربر که زمانی مقدار توان

 :اشتیاق

مسیر بازدید که در برگیرنده حداقل دو آدرس پست وبالگی است( / )مسیر بازدید که در برگیرنده حداقل یک  )

 (آدرس پست وبالگی است

ر اد. بیشتاین معادله را می توان برای سنجش اشتیاق کاربران برای مطالعه پست های وبالگ مورد استفاده قرار د

پلتفرم های آنالیتیکی به شما اجازه می دهد اطالعاتی را در مورد مسیرهایی که بازدید کننده در سایت طی کرده 

 است دهش سایت های بخش سایر کاوش باعث بیشتر که مطالبی پیگیری برای ارقام و اعداد این  است به دست اورید.

 .بود خواهد مفید

 :تشویق، تقویت و نرخ تبدیل

معیارهای اجتماعی را در سه طبقه بندی ترکیب کرده است. ایده موجود این است که شبکه های  MOZ تیم سایت

اجتماعی بیش از یک روش برای تعامل با محتوا دارند. شما می توانید در فیس بوک موضوعی را الیک کنید دیدگاه 

د در مورد پست یا برند محبوب خود در توییتر خود را بگذارید و پستی را به اشتراک بگذارید. همچنین می توانی

توییت نمایید. مقایسه الیک فیسک بوک با گوگل پالس بسیار ساده تر است. به همین خاطر سه طبقه بندی وجود 

 :خواهد داشت

 تشویق: رای ساده ای که نشانه تایید است. الیک فیس بوک  موارد محبوب در توییتر، گوگل پالس
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گذاری لینک با سایر فالوورها، دوستان، گروه ها در هر کدام از شبکه های اجتماعی. اشتراک در تقویت: به اشتراک 

 فیس بوک، توییت ها، اشتراک در گوگل پالس

نرخ تبدیل: صحبت کردن در مورد یک شبکه اجتماعی که اغلب پاسخی به اشتراک اصلی برند است. دیدگاه در فیس 

 وگل پالسبوک، پاس  در توییتر، دیدگاه در گ

 :نرخ تبدیل، بازگشت سرمایه گذاری و مشکل با قیف

خوب تا به اینجای کار در مورد معیارها صحبت کردیم و نشان دادیم انتخاب معیار می تواند در پیگیری موفقیت 

 یکی عدیب مرحله  سایت و سنجش موفقیت در دستیابی به اهداف کمک کننده و مفید باشد. برای بیشتر بازاریابان،

 :بود خواهد زیر مورد دو از

خوب حاال محتوای من توانسته است مشتریان جدیدی ایجاد کند. چگونه می توانم بفهمم کدام یک از محتواهای 

 موجود در سایت نرخ تبدیل باالیی داشته است؟

م این نوع کارفرمای من در مورد ارزشمند بودن بازاریابی محتوا دچار شک و تردید شده است باید به او نشان ده

 .بازاریابی بازگشت سرمایه گذاری خوبی دارد

 ارزشمند و مفید کاری چنین اینکه با  اندازه گیری نرخ تبدیل و بازگشت سرمایه گذاری می تواند کار دشواری باشد.

 الشت بیشتر. کنید تصور را استاندارد بازاریابی قیف  .دهد نمی نشان را چیز همه خوبی به ارقام و اعداد اما بود خواهد

 کتشر مورد در قبال است ممکن که  کند می جذب را مخاطبانی و گیرد می قرار قیف باالی  محتوا در بازاریابی های

 .باشند نشنیده چیزی شما

برای اینکه بتوانید تبدیل را به محتوای موجود نسبت دهید باید بتوانید مشتریان را از باالی قیف تا انتهای آن پیگیری 

 یفق باالیی های بخش در زمان ها سال حتی و ها ماه مشتریان این بیشتر است.  ممکن غیر معموال کار این  نمایید.

 تفادهاس سایت محتوای از که مشتریانی اغلب. دهند می نشان را گذشته روز سی تنها ها کوکی  و  کنند می سپری

مشتری وفادار  10 شما محتوای اگر. نیستند یکسان نیز شود می ایجاد که صفاتی همه. ندارند خرید قصد کنند می

مشتری است که تنها یکبار خرید می  100را وارد سایت کند که یکسال همراهتان می مانند، بسیار ارزشمندتر از 

 .کنند و دیگر باز نمی گردند

ار در اختیار شما قربه همین خاطر) و البته ده ها دلیل دیگر( استفاده از اعداد به سادگی نمی تواند اطالعات دقیقی 

 واندت می شود می زده زمینه این در که هایی حدس   دهد. البته این موضوع بدین معنا نیست که اعداد مهم نیستند.
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 وگلگ در تبدیل بخش به سری اگر. دارد زدن حدس برای را هایی آنالیتیکس،روش گوگل خوشبختانه. باشد مفید

نام دارد.  Model Comparison ، صفحه ای را پیدا خواهید کرد کهAttribution صفحه زیر بزنید، آنالیتیکس

 .این بخش روش هایی را در مورد تفکر درباره صفت ها ارائه می کند

 

شما باید به آخرین تراکنش احترام بگذارید زیرا بازدید کننده بالفاصله بعد از دیدن آن به مشتری تبدیل شده است. 

 کرده جذب سایت به اول موقعیت همان از را کنندگان بازدید  ز احترام بگذارید زیراهمچنین باید به تراکنش اول نی

می توانید از تخصیص خطی استفاده کنید که در آن هر مرحله ای اعتبار یکسانی دریافت می کند. در  شما. است

 .مدل فروپاشی، مراحل اخیر اعتبار بیشتری نسبت به مراحل قدیمی تر کسب خواهد کرد

 .نیست از کدام مدل استفاده می کنید. باید ارزش کار خود را همیشه به خاطر داشته باشیدمهم 

 گزارش دهی: تجزیه و تحلیل خود را برای سایر افراد آماده کنید

علی رغم طیف وسیعی از کسب وکارها که محتوای خود را پیگیری می کنند، گزارش دهی می تواند به عنوان یک 

 قتشوی و ترغیب گزارش. گردد می مشکالتی ایجاد باعث موضوع همین. شود گرفته نظر رد  مرحله خسته کننده

پرداخت هزینه های کار است و می توان آن را به صورت چاپی در اختیار افراد قرار داد. ماموریت شما  برای افراد
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 آن دنخوان برای را کارفرما و مشتری و باشد فرد به منحصر و  متمایز که باشد هایی گزارش ایجاد و آن پذیرش  باید

 .م کردخواهی بیان را گزارشی چنین نوشتن نحوه ادامه در. نماید ترغیب

 کنید می صحبت کسانی چه با بدانید باید  مرحله اول:

 دخواهن ها گزارش مختلف انواع به نسبت متفاوتی واکنش و پاس  مدیر معاون  معموال مدیران، مدیران بازاریابی و

 فرد آن برای ویژه گزارش یک و کنید استفاده همدردی کمی از بنویسید گزارشی خواهید می که زمانی  .داشت

 یاری اهداف این به رسیدن در را افراد تواند می چگونه شما کار  نویسید. اهداف اصلی کسب وکار آن ها چیست؟ب

 این به است؟ خوب و مفید خواند می را آن که فردی برای شما گزارش که شوید مطم ن توانید می چگونه کند؟

  .دهید پاس  دقت با سواالت

چیزی اهمیت می دهند و دوست دارند چه نوع داده  چه به بپرسید ها آن از  مرحله دوم:

 ای را مشاهده کنند

 چه یا  اگر الزم بود مواردی را به آن ها یاد بدهید. برخی از اوقات افراد سرنخی در مورد اینکه چه چیزی مهم است

از موارد  لیستی اینکه از بعد  .بدهید یاد ها آن به که شماست وظیفه موضوع این. ندارند است محتمل چیزی

 آخرین  درخواستی آن ها تهیه کردید، اطمینان حاصل کنید که همه چیز را برای پیگیری این موارد تنظیم نموده اید.

 های ارشگز و بزنید آنالیتیکس گوگل به سری قبل روز یک که است این دهید انجام بخواهید است ممکن که چیزی

 .بخوانید را آن

 می اهداف این به را شما  مرحله سوم: اطمینان حاصل کنید محتوایی ایجاد کرده اید که

 رساند

 این به بالفاصله  کرد، ارائه را است آن دنبال به گزارش در  زمانی که مدیر یا کارفرمای شما فهرستی از مواردی که

ین است ای روز اانته در شما وظیفه. برسانید انجام به را اینکار چگونه و کنید ایجاد باید محتوایی چه که کنید فکر

که تالش های بازاریابی سازمان خود را با منتشر کردن محتوای منحصر به فرد به سطح بعدی ببرید. بنابراین مرحله 

 .لید محتواستاول اطمینان حاصل کردن از همتراز بودن هدف و تو

 مرحله چهارم: یک داشبورد ایجاد کنید

 گزارش  چه یک داشبورد سفارشی در گوگل آنالیتیکس داشته باشید، بخواهید از صفحات گسترده اکسل برای هر

 را دیداشبور باید باشید، داشته نظر در را است موجود آنالین صورت به که دیگر ابزار از حلی راه یا گنید استفاده
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 رگزاریب  ضایتقا و زده زنگ شما به کارفرما آخر دقیقه در ایا  .دارد خود در را شما معیارهای ترین مهم که کنید تنظیم

 نظمم های روزرسانی به مورد در مشتری آیا. هستید گزارش ارائه آماده شما. نباشید نگران اصال است؟ نموده را جلسه

 می .نمایید ارسال برایشان و کنید ذخیره اف دی پی صورت به را گزارش. است ساده بسیار آن حل راه است؟ نگران

تعددی ایجاد کرد. اینکار به شما اجازه می دهد داده هایی که به هر وظیفه م داشبوردهای مختلف مخاطبان برای توان

 ار خود های تالش انجام نحوه دهد می اجازه شما به معیارها  مرتبط است را به سرعت اکسپورت کنید.. به روز بودن

 .ود ببخشیدبهب را تر کوچک موارد نمایید، اصالح یکجا صورت به را چیز همه اینکه جای به و کنید مرور

 :زمانی که در نیمه راه قرار دارید هر چیزی که تا به حال بیان کردیم را فراموش کنید

 تجربه و انجام کارها نمی توانید بهیک موضوع در بازاریابی محتوا و بقیه زندگی صدق می کند. بدون به دست آوردن 

 امتحان حال در که زمانی  شی از زندگی است.بخ نیز شکست  .کنید پیدا دست دارید سر  موفقیت های بزرگی که در

 :کنید توجه زیر مفاهیم به. نکند کار خوبی به است ممکن هستید چیزی  کردن

 70  .مواردی که درباره نحوه انجام کارها بیان می شود درصد از محتوای ما باید مستحکم و استاندارد باشد

 .بسیار امن است و می توان آن را با س و و سایر تالش ها هماهنگ کرد

 20  درصد 70 روی بر که هستند محتواهایی ها این  درصد تکرار شود . 70درصد از محتوا ما باید بر روی 

 رپذی ریسک کمی یا کنند جلب خود به را جدیدی مخاطبان دارند تالش اما کنند می پیدا توسعه محتوا

 .دارد نیاز تالش به محتوایی چنین آوردن وجود به. هستند

 10  درصد از محتوای ما باید کامال خالقانه و ابداعی باشد. اگر کارهایی که قبال انجام نداده اید بتواند بخشی

از محتوا اغلب نیازمند کار زیاد یا تعامل درصد  10درصد محتوا گردد بسیار عالی خواهد بود.  70یا  20از 

درصد آن با  10مخاطبان است. همچنین محتوای این چنینی ممکن است کمی ریسک پذیر باشد. بیش از 

شکست مواجه خواهد شد. اما باز هم باید آن را انجام دهید. اینگونه محتواها بسیار مهم هستند زیرا بدون 

 .شودآن کل استراتژی با شکست مواجه می 

  در این بخش هر چیزی که برای ارزیابی و گزارش دهی در مورد محتوا نیاز بود را پوشش دادیم. در بخش

 نیمک بیشتر را خود های تالش و داریم نگه مستمر را ها فعالیت این چگونه اینکه  نهایی این محتوا در مورد

 .کرد خواهیم صحبت
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 فصل دهم: تکرار، نگهداری و رشد محتوا

 

خوب بعد از اینکه محتوای خود را به دنیا عرضه کردید چه کاری باید انجام دهید؟ ایا همه چیز در این مرحله به  

 خود لیقب محتوای شکست یا موفقیت از توانید می که دارد وجود  روش سه حقیقت، در  پایان می رسد؟ البته که نه.

 یاجتماع های رسانه از استفاده سبز، همیشه محتوای نگهداری دیگر، مقاصد برای محتوا از استفاده: بگیرید درس

 .تر بزرگ و بیشتر بازاریابی برای آن بندی مقیاس سپس و موفقیت ساخت برای

 :باشید داشته مدنظر باید که چیزی اولین

خود  واییما قبال در مورد تنظیم چارچوب برای تالش های محتوایی صحبت کردیم. اگر تازه تالش های بازاریابی محت

را آغاز کرده اید، ممکن است یک رویکرد خاصی را اتخاذ نمایید و همه چیز را بر اساس پهنای باند خود اولویت بندی 

انداخته اید و به دنبال مقیاس بندی همه چیز هستید، زمان آن فرا رسیده است  راه را بازاریابی چرخ که حاال  کنید.

 رد را بعدی سطح به محتوا بردن برای نیاز مورد فرایندهای و ابزارها همه آیا  که دوباره سری به چارچوب خود بزنید.

 دارید؟ اختیار

 :استفاده از محتوا برای مقاصد دیگر

 هک زمانی  استفاده از محتوا برای مقاصد دیگر) استفاده از ایده یا محتوای یکسان به بیش از چند روش مختلف(

 اب داشتید دوست که بودید محتواهایی دنبال به یا دارید مختلف های الکان در مختلفی مخاطبان کردید احساس

های  ی توانید پستنم که باشید داشته خاطر به اما. بود خواهد عالی بسیار بگذارید میان در تری گسترده مخاطبان

وبالگی خود را کپی کنید و آن را در رسانه هایی همچون پینترست، لینکداین و اسالیدشیر قرار دهید زیرا این موضوع 

باعث نمی شود ارزشی به کارتان اضافه گردد. اگر همه چیز برای کانال ها سفارشی سازی شود شانس به دست اوردن 
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 که یزمان  خاطر متوجه خواهید شد که استفاده از محتوا برای مقاصد مختلف موفقیت نیز بیشتر می شود. به همین

 افتیدی دست ای ایده به فکری طوفان جلسات  طول در اگر. بود خواهد موثر بسیار اید دیده تدارک قبل از را ای برنامه

یع زیادی نیاز داشت و توز منابع به موردی چنین اینکه یا  رسد می ارزشمند و مفید خاص کانال یک برای نظر به که

 :آن بسیار گسترده بود موارد زیر را حتما مدنظر داشته باشید

آیا پژوهش اصلی دارید که بتواند به موارد ارزشمند تبدیل شود؟ تمامی این موارد را بر روی یک   

ه بکاغذ سفید یادداشت کنید و آن را با نمودارهای عالی به تصویر بکشید . سپس این موارد را 

 .موارد را به هم لینک دهید این. کنید تبدیل اسالیدشیر در نمایشی های  فایل

  

آیا اینفوگرافیکی توسعه داده اید که می خواهید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید؟ مطم ن شوید 

 که برای رسانه های اجتماعی برنامه دارید و از نسخه مناسب اینفوگرافیک استفاده می کنید. سپس

 .پست خود را بر روی وبالگ منتشر کنید و این موارد را بر روی فیس بوک یا توییتر برجسته سازید

  

 نها به سایتت نه گیرید، می عکس که زمانی  آیا یک راهنمای بصری برای نحوه انجام کارها دارید؟

واهید از می خ خود فکر کنید بلکه باید به این موضوع فکر کنید که آیا برای نمایشگاه بعدی خود

 .همین دارایی ها برای ایجاد بروشور یا راهنما استفاده کنید

  

 وبالگ برای را تولید فرایند  هستید؟ خود مشتری برای تعاملی جذاب قطعه یک طراحی  در حال

 اشنا نآ با و ببینند را شما کار نحوه توانند می اینده مشتریان شرایطی چنین در  .سازید مستند

 .شوند

احتماالت بی پایان هستند. اغلب یک ایده در مورد تولید محتوا را می توان به چندین روش مختلف به کار برد. به 

 دوباره ایجاد و عقب به بازگشت کردید احساس که زمانی اما  خاطر داشته باشید که این ها را از دست نمی دهید.

 ما ایا پرسید می خود از بخش این در  زی خواهید رسید.سا ایده معادالت از بخشی به حتما است دشوار ها دارایی

 دهیم؟ قرار استفاده مورد مختلف مقاصد برای را محتوا این توانیم می
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 :محتوای همیشه سبز 

اگر محتوایی را ایجاد کرده اید که در زمان های مختلف به کار می رود می توانید از آن به بهترین شکل ممکن 

اوقات شما برای موفقیت این محتواهای همیشه سبز برنامه ریزی می کنید و گاهی این موارد  استفاده کنید. برخی از

 یبخش. است زمان طول در نگهداری نیازمند محتوا تولید  خود به خود اتفاق می افتد. صرف نظر از تمامی این موارد،

کند. شما می توانید کلمات کلیدی را در  اپید اختصاص محتواها این ای دوره  مرور برای باید شما مدیریتی برنامه از

مقابل ترندهای گوگل اجرا کنید تا ببینید حجم جستجو برای آن عبارت در طول زمان چگونه بوده است و می توان 

 .آن را با واژه دیگری جایگزین کرد یا خیر

 

 :گوش دادن به رسانه های اجتماعی برای رشد 

 .شما با هم در ارتباط نباشند، فرصت های زیادی را از دست خواهید داداگر تیم محتوا و رسانه های اجتماعی 

به همین خاطر باید رسانه های اجتماعی و محتوا را بخشی از یک اکوسیستم بدانید که در آن، گوش دادن به رسانه 

 تواند می نیز  واهای اجتماعی شما را در مورد ایده سازی آگاه می کند و همین امر به بهبود محتوا می انجامد. محت

 .باشند داشته گفتن برای چیزی کند کمک اجتماعی های رسانه به
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چیزی که تیم رسانه های اجتماعی در مورد آن محتوا می شنوند می تواند به درک بهتر و هدف گیری مخاطبان 

 اطمینان حاصل کنید کهکمک کند. اگر تیم های موجود به هم مرتبط نیستند، روزی را برای مالقات ترتیب دهید. 

د که مخاطبان شبکه های اجتماعی را به خود گرد ایجاد هایی پست تا دهد می رخ  منظم صورت به  این مالقات ها

 .جذب می نماید و می تواند اشتراک ها، الیک ها و ترافیک را افزایش دهد

 همه  دست نمی آید همانطور کهتنها پیش بینی احتیاطی این است که همه ترافیک از رسانه های اجتماعی به 

نمی شود. به عنوان مثال اگر دریابید که فالوورهای  ایجاد اجتماعی های رسانه مخاطبان برای شده ایجاد محتوای

 دارند دوست را کرد ایجاد دوباره منزل در توان می که انگیزی هیجان های مهره عنوان با موضوعی  پینترست شما

 مدنظر را مخاطب دو هر باید موست، های اکسسوری  همچون هایی کلیدواژه خاطر به گوگل از حاصل ترافیک اما

 .یدباش داشته
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 :مقیاس بندی بازاریابی محتوا 

خوب حاال که می دانید چه چیزی برای شما کار می کند و چگونه می توانید بازگشت سرمایه گذاری در محتوا را 

آماده هستید. زیاد نگران این موضوع نباشید. افزایش مقیاس به این  نشان دهید، برای مقیاس بندی تالش های خود

 که است معنی بدین موضوع این. دهید افزایش هفته در پست 20  معنا نیست که باید تعداد محتوا را از پنج پست به

 شما به مسیر این در بتوانند تا باشید داشته بیشتر فریلنسرهای یا نویسندگان استخدام نحوه مورد در اطالعاتی باید

 قبال هک کنید کار نواحی در به کنید. تجر را محتوا از جدیدی نوع توانید می اضافی منابع این کمک به. کنند کمک

 خاطر به. دارید نگه زنده خود در نیز را کردن تجربه روح  کنید سعی اما اید اورده دست به آن در هایی موفقیت

 برای وضوعم این. نیست بیشتر ترافیک آوردن دست به برای تنها محتوا بازاریابی مقیاس افزایش که باشید داشته

بیشتر و ادامه دادن بهبود منابعی است که در حال حاضر در دست دارید. بنابراین به این فکر  و بهتر محتوای کسب

شتراک های بیشتر و کنید که چه محتواهایی در حال حاضر بیشترین ترافیک را برای شما در پی دارند اما به ا

محتواهایی که نرخ تبدیل زیاد دارند نیز فکر کنید. سپس بر روی نواحی سرمایه گذاری کنید که قبال در مورد آن 

 :زمان یا هزینه کافی نداشتید

 اگر زمان کافی برای نشان دادن صدای برند خود نداشتید، حاال بهترین زمان برای انجام آن است. 

  اساس تغییرات بهبود ببخشید. مواردی که از آغاز کار تغییر داده اید را به خاطر بیاورید. مدیریت خود را بر

 .باید اطمینان حاصل کنید که تیم شما با این موارد تغییر پیدا می کند

 به جای اینکه به استخدام افراد کلی نگر بپردازید از افراد متخصص در تیم خود استفاده کنید. 

 که بتواند لینک ها و تگ فردی را داشته باشید ALT  را دوباره بررسی کند و محتوا را مورد بررسی قرار دهد

 .تا اطمینان حاصل نماید هنوز ارزشی برای مخاطب فراهم می کند و به روز است

  

زمانی که مقیاس بازاریابی محتوای خود را افزایش می دهید با مشکالت مختلف و جدیدی روبرو خواهید شد اما این 

 .موضوع نیز بخشی از ماجراجویی شماست. از نوشتن لذت ببرید

  

www.takbook.com



 

 

 ..کنید. کلیک اینجا کتاب این درباره خود امتیاز و دیدگاه ثبت برای
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  های مرتبط منتشر شده در جی ادز:کتاب
 

 

 رای دانلود کتاب مورد نظر روی عنوان آن کلیک کنید:ب

  های اجتماعی شبکهدانلود کتاب آموزش بازاریابی 

 لینک بیلدینگ کتاب آموزش دانلود 

  کتاب آموزش س و برای همهدانلود 

 

 های اجتماعی دنبال کنید:ادز ما را در شبکهبرای اطالع از آخرین مطالب جی
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