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آیــا محتــوای مطالــب شــما عالــی هســتند امــا در رتبــه بنــدی هــا نتایــج خوبــی ندارنــد؟ ایــن مــی توانــد بــه 
خاطــر اشــتباهات ســاده و رایجــی باشــد کــه شــما در فرآینــد ســئو مرتکــب مــی شــوید. در ایــن مقالــه بــه 5 

اشــتباه بــه ظاهــر ســاده کــه وب مســترها آن را انجــام مــی دهنــد اشــاره مــی کنیــم.
ــرات  ــه تغیی ــا توجــه ب ــل توجهــی داشــته اســت. همچنیــن ب ــر تکامــل قاب ــوا طــی دو دهــه اخی ــی محت بازاریاب
همیشــگی الگوریتــم هــای گــوگل و ســیل عظیــم اطالعــات اشــتباهی کــه در حــوزه بازاریابــی اینترنتــی وجــود 
دارد، بدیهــی اســت کــه بســیاری از مــا دچــار اشــتباهات اولیــه در فرآیندهــای ســئو و اســتراتژی هــای بازاریابــی 

محتــوا شــویم.

ــد و تغییراتــی کــه در موتورهــای جســتجو ایجــاد مــی شــود،  ــه روزرســانی الگوریتــم هــای جدی ــار ب ــا هــر ب ب
وســواس مــا هــم بــرای همــگام شــدن بــا SEO بیشــتر مــی شــود و مــا مجبــور مــی شــویم تــا بــرای اینکــه بــه 
مشــکل نخوریــم، تمرکــز خــود را بــه تغییــرات جدیــد معطــوف کنیــم. امــا نکتــه اینجاســت کــه هــر چقــدر هــم 
تغییــرات جدیــد اعمــال شــوند، امــا پایــه و اســاس کار همچنــان یکســان مــی باشــد؛ و ایــن زمانــی اســت کــه 

بایــد دوبــاره بــه گذشــته و پایــه و اصــول اولیــه SEO بازگردیــم.

اغلــب وب مســترها مهمتریــن اصــول ســئو را بــه خوبــی مــی داننــد امــا چــرا نمــی تواننــد از ایــن اطالعــات و 
ابــزار بــه درســتی اســتفاده کننــد؟ در ادامــه بــه 5 اشــتباهی کــه وب مســترها بــه ســادگی در ایــن زمینــه مرتکــب 

مــی شــوند اشــاره مــی کنیــم
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 1. ساختار بهینه سازی نشده کلمه کلیدی
بــا وجــود افزایــش جســتجوی معنایــی کاربــران و همچنیــن افزایــش تکنولــوژی یادگیــری ماشــینی، همچنــان 
تحقیــق و پژوهــش در مــورد کلمــه کلیــدی بایــد بــر دیگــر مــوارد مقــدم باشــد. تمــام محتــوای مطالــب شــما 
ــه اهــداف کلــی کســب و کار  ــه صــورت شــماتیک ب ــه وســیله تاپیــک هــا و کلمــات کلیــدی ب مــی بایســت ب

شــما مرتبــط باشــند.

اگــر محتــوای مــا تاپیــک هــا را پوشــش دهــد امــا کلمــات کلیــدی در آن هــا وجــود نداشــته باشــند، چطــور مــی 
توانیــم بفهمیــم کــه کاربــران دقیقــًا بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند؟ بــدون تحقیــق و پروژهــش در مــورد کلمــه 
کلیــدی، چطــور مــی توانیــد بــه صــورت واقعــی مخاطبــان خــود را پیــدا کــرده و متوجــه شــوید محتــوای خــود 

را بــرای چــه کســانی مــی نویســید؟

کلمــات کلیــدی در واقــع بــه عنــوان پلــی بیــن اهــداف کاربــر و محتــوای اطالعاتــی و معامالتــی ایفــای نقــش 
مــی کننــد. محتوایــی کــه در آن هــا کلمــه کلیــدی بهینــه ســازی شــده اســت بــه موقعیــت صفحــات وب بــرای 
کســب رتبــه بهتــر بــه صــورت طبیعــی )ارگانیــک( کمــک مــی کنــد و جســتجوهای هدفمنــد را تحــت تأثیــر 

قــرار خواهــد داد. ایــن موضــوع بــه صــورت مؤثــری محتــوای بــالگ شــما را پیشــتاز مــی ســازد.

بــرای بــالگ هایــی کــه روی وب ســایت هــا ایجــاد مــی شــوند، تمرکــز اصلــی مــی بایســت روی عبــارات و 
کلمــات کلیــدی بلنــد باشــد. اســتفاده از کلماتــی مثــل چطــور، کجــا، چــرا و ... در عبــارات ســؤالی مثــال هــای 

رایجــی از ایــن قبیــل هســتند.

اســتفاده از عباراتــی کــه بیشــتر مــورد توجــه اکثریــت قشــر کاربــران قــرار مــی گیــرد مثــل کلماتــی همچــون 
»آمــوزش« ، »نحــوه اســتفاده از« و مــوارد مشــابه از دیگــر ایــده هــای انتخــاب کلمــات کلیــدی هســتند کــه 

بســیاری از وب مســترها بــه آن هــا توجــه کافــی ندارنــد.

ــده  ــد ش ــای هدفمن ــا و محتواه ــگ ه ــا، متات ــازی هدره ــه س ــوارد در بهین ــب م ــن در اغل وب مســترها همچنی
بــا عبــارات یــا کلمــات کلیــدی نیــز اشــتباه مــی کننــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه کلمــات کلیــدی خــاص 
ــه  ــه صــورت قطــور )Bold( ب ــای جســتجو ب ــج جســتجوی موتوره ــا در لیســت نتای ــواًل در توضیحــات مت معم
نمایــش در مــی آینــد. همیــن موضــوع مــی توانــد افزایــش نــرخ کلیــک مطالــب محتــوای ســایت شــما را بــه 

دنبــال داشــته باشــد.
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تحقیــق و پژوهــش ناکافــی در مــورد کلمــات کلیــدی بــه بهینــه ســازی ســاختار هــدر ســایت شــما )کــه شــامل 
عنــوان، توضیحــات متــا و ... مــی شــود( ختــم نمــی شــود. بســیاری از بالگرهــا در اســتفاده صحیــح از ســئوی 
معنایــی ناتــوان هســتند. ســئوی معنایــی یــا Semantic SEO بــه بالگرهــا ایــن امــکان را مــی دهــد تــا محتــوای 
خواندنــی بیشــتری ایجــاد کننــد و در نتیجــه تأثیــر بیشــتری از عبــارات کلیــدی بگیرنــد و یــا بــه درخواســت هــا و 
ســؤاالت بیشــتری از کاربــران پاســخ بدهنــد و در مجمــوع مطلــب خــود را بــه یــک مطلــب ویــژه تبدیــل کننــد.

امــا در طــرف دیگــر، اگــر مطلبــی بیــش از انــدازه مــورد بهینــه ســازی قــرار بگیــرد ممکــن اســت از خــط قرمــز 
خطــر عبــور کــرده و شــرایط نامســاعدی را ایجــاد کنــد. ایجــاد تراکــم زیــاد از کلمــه کلیــدی، مــی توانــد مطلــب 
ــدی  ــاد از کلمــه کلی ــد! اســتفاده زی ــل کن ــب اســپم تبدی ــه یــک مطل ــد ب ــب جامــع و مفی شــما را از یــک مطل
ــه  ــه کاهــش عالق ــوای شــما را کاهــش داده و در ننتیجــه منجــر ب ــن محت ــی مت ــد خوانای ــی توان ــن م همچنی

کاربــران شــود.

بــرای اینکــه از پیچیدگــی هــا فاصلــه بگیریــد و مــرز بیــن اســتفاده صحیــح و غلــط را بهتــر درک کنیــد، پیشــنهاد 
مــی شــود کــه از بهتریــن الگوهــای ســئو بــه صــورت یکپارچــه بهــره منــد شــوید. بــرای مثــال اگــر قصــد بهینــه 
ســازی ســئوی ســایت خــود را داریــد، بایــد همــه المــان هــا از جملــه متــا تــگ هــا و URL هــا را مــورد بررســی 
ــرای  ــی ب ــرد مهم ــتجو، عملک ــای جس ــرای موتوره ــیگنال ب ــال س ــز ارس ــه ج ــدی ب ــات کلی ــد. کلم ــرار دهی ق

مهندســی درونــی ســایت شــما محســوب مــی شــوند.
 

بیشتر بخوانید؛ 9 نکته مهم و ضروری سئو برای کسب رتبه بهتر در موتورهای جستجو

2. لینک های داخلی ناسازگار
لینــک دهــی داخلــی احتمــااًل یکــی از مهمتریــن جنبــه هــای نادیــده گرفتــه شــده در بهینــه ســازی SEO مــی 
ــد بیشــتر نادیــده  باشــد و جالــب اســت کــه معمــواًل ایــن مــورد در وب ســایت هایــی کــه مضمــون ســئو دارن
گرفتــه مــی شــود. لینــک دهــی صحیــح داخلــی عملکردهــا و مزیــت هــای بســیاری بــرای ســئو دارد کــه در 

ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره مــی کنیــم :
    راه هدایت کاربران برای ورود به وب سایت شما را هموار می کند

      موقعیــت بررســی و آنالیــز ربــات هــای موتورهــای جســتجو را بــه صفحــات داخلــی وب ســایت فراهــم کــرده 
و باعــث افزایــش نــرخ بررســی ربــات هــا مــی شــود
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    مهندســی وب ســایت شــما را معیــن کــرده و مهمتریــن صفحــات وب شــما را بــه موتورهــای جســتجو معرفــی 
ــی کند م

.)Link Juice( از طریق وب سایت شما، کیفیت و قدرت لینک ها را معرفی می کند    
      از طریــق کلمــات کلیــدی اســتفاده شــده از لینــک هــا، صفحــات لینــک شــده بــه یکدیگــر را ایندکــس مــی 

. کند
در حالــی کــه بــک لینــک هــا اســتاندارد طالیــی بــرای فاکتورهــای رنکینــگ موتورهــای جســتجو بــه حســاب 

مــی آینــد، مــی تواننــد عملکــرد شــگفت انگیــز خــود را بــا لینــک دهــی داخلــی بیشــتر هــم کننــد.

بــه صــورت ایــده آل، مــی بایســت در هــر مطلــب بــالگ خــود ســه الــی پنــج لینــک داخلــی بــه همــراه یــک 
منــوی راهنمــا در صفحــه خانگــی خــود )Home page( بــه منظــور ارائــه لینــک هــای بیشــتر بــه صفحــات غیــر 
قابــل دســترس ایجــاد کنیــد. در نتیجــه بهتــر اســت بدانیــد کــه فقــط انتشــار یــک بخــش از یــک محتــوا در 

ســایت خــود، بــه منزلــه دسترســی موتورهــای جســتجو بــه آن مطلــب نیســت.

بــا ایجــاد لینــک هــای داخلــی مــی توانیــد صفحــات وبــی کــه بیشــترین کیفیــت و قــدرت را دارنــد شناســایی 
ــا  ــه دیگــر صفحــات ب ــن صفحــات ب ــی در ای ــرار دادن لینــک هــای داخل ــا ق ــه ســادگی ب ــن کار را ب ــد. ای کنی

کیفیــت انجــام دهیــد تــا کیفیــت مطالــب شــما گســترش پیــدا کنــد.

بســیاری از وب ســایت هــا از منوهــای کشــوئی یــا ثابــت بــرای نمایــش مطالــب مهــم خــود در صفحــه اصلــی 
اســتفاده مــی کننــد. بــا ایــن کار کیفیــت ایــن مطالــب را در کل وب ســایت بــه اشــتراک مــی گذارنــد و در نتیجــه 
کیفیــت کلــی مطالــب ســایت بــه رتبــه بهتــری دســت پیــدا مــی کننــد. بــا ایــن تفاســیر مــی تــوان دریافــت کــه 

صفحــه اصلــی یــا صفحــه خانگــی مــی توانــد بــه نوعــی ســکوی پرتــاب هــر بالگــر یــا وب مســتری باشــد.

اهمیــت یــک ســایت مــپ )نقشــه ســایت( را نادیــده نگیریــد. ســایت مــپ از اینکــه همــه صفحــات وب شــما بــه 
درســتی بررســی و ایندکــس شــده انــد و همچنیــن آدرس هــای ســایت )URL( بــه خوبــی ایجــاد و بهینــه ســازی 

شــده انــد اطمینــان حاصــل مــی کنــد.

مقاله مرتبط: نقشه سایت یا Sitemap چیست؟
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در نهایــت، تمــام متــن هــای لینــک دار شــده را بهینــه ســازی کنیــد تــا دســته بنــدی و تأثیرگــذاری آن هــا بــرای 
صفحــات لینــک شــده مؤثــر واقــع شــود. از عبــارات مختلــف بــرای هــر لینــک اســتفاده کنیــد تــا در ایــن صــورت 

صفحــه مــورد نظــر شــما در تعــداد بیشــتری از درخواســت هــای جســتجو قــرار بگیــرد.

3. انتشار صفحات ضعیف و کم کیفیت
ــل از هــر  ــد قب ــد ســعی کنی ــم کــه شــما بای ــه ای ــال بارهــا گفت ــی دیجیت ــن در مبحــث بازاریاب ــش از ای ــا پی م
چیــز محتــوای خــود را بــرای کاربــران و خواننــدگان وب ســایتتان تدویــن کنیــد نــه بــرای موتورهــای جســتجو. 
محتــوای خــود را ســبک و ســاده بنویســید و ســعی نکنیــد بــا اصطالحــات ســنگین و پیچیــده اقــدام بــه خــود 
نمایــی کنیــد. بــرای اینکــه تصمیــم راحــت تــری بگیریــد، مخاطبــان خــود را همــواره در ســطح ســاده قلمــداد 

کنیــد. ســطحی کــه نوجوانــان 13 الــی 16 ســاله دارنــد.

در اکثــر مــوارد، مطالــب موجــود در ســایت هــا فقــط بــرای انتشــار یافتــن نوشــته نمــی شــوند، بلکــه بــرای ایجــاد 
آگاهــی و پاســخ بــه یــک نیــاز نوشــته مــی شــوند. پیشــنهاد مــی شــود کــه از راهنمایــی هــای عملــی در مطالــب 

اطالعاتــی اســتفاده کنیــد تــا ارزش مطلــب بیشــتر شــود.

ــا  ــه برندینــگ شــما کمــک مــی کنــد. یــک مطلــب ب ــه عنــوان یــک تاکتیــک بازاریابــی ب بازاریابــی محتــوا ب
ثبــات چهــره برنــد شــما را پایــه گــذاری مــی کنــد و همچنیــن صــدای شــما را بــه عنــوان نویســنده مطلــب بــه 
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ــا نفــوذ در زمینــه  ــه یــک فــرد قدرتمنــد و ب ــران مــی رســاند. و همچنیــن ایــن موضــوع شــما را ب گــوش کارب
کاریتــان تبدیــل مــی کنــد.

این اقتدار را قربانی کپی برداری نکنید!

یــک نــگاه کلــی بــه وب ســایت یــا وبــالگ خــود بیاندازیــد. یــک خواننــده )کاربــر( در اولیــن برخــورد بــا وب 
ســایت شــما چــه تجربــه ای کســب مــی کنــد؟ ایــن مــورد را هــم بــه یــاد داشــته باشــید کــه میانگیــن زمانــی 
کــه کاربــران بــرای جلــب توجــه نیــاز دارنــد 8 ثانیــه مــی باشــد. ســاختار هــدر و متــا تــگ هــای خــود را بــه 

منظــور تســهیل بخشــیدن بــه خوانایــی مطالــب بهینــه ســازی کنیــد.

از هدالیــن هــای جــذاب بــرای جلــب توجــه مخاطــب اســتفاده کنیــد و ایــن جلــب توجــه را بــا پاراگــراف اول 
یــا بــه اصطــالح بــا پاراگــراف معرفــی قدرتمنــد بیشــتر کنیــد. همیشــه از عبــارات شــفاف و واضــح کــه خوانــدن 
 GIF ــر متحــرک ــر و تصاوی ــن از ویدئوهــا، تصاوی ــد و همچنی ــان ســاده باشــد اســتفاده کنی ــرای مخاطب آنهــا ب
بــرای اســتراحت دادن بــه ذهــن کاربــر بیــن چندیــن پاراگــراف اســتفاده کنیــد. بــا ایــن کارهــا مــدت زمانــی کــه 

کاربــران صــرف مطالــب شــما مــی کننــد نیــز بیشــتر مــی شــود.

ــن  ــه بی ــتن فاصل ــن کار از گذاش ــرای ای ــد. ب ــر کنی ــری دلپذی ــای بص ــتفاده از ابزاره ــا اس ــود را ب ــوای خ محت
پاراگــراف هــا دریــغ نکنیــد و همچنیــن از تصاویــر بعــد از هــر 400 الــی 600 کلمــه اســتفاده کنیــد. بــا ایــن کار 
ــرای خوانــدن جلوگیــری مــی کنیــد. محتــوای خــود را بخــش بنــدی مــی کنیــد و از هــدر رفتــن اطالعــات ب

در نهایــت، تــا مــی توانیــد مطالــب خــود را بــه طــور صحیــح ویرایــش کنیــد. بســیاری از نویســندگان حرفــه ای 
معتقدنــد کــه دو ســوم یــک متــن بعــد از انتشــار مــی بایســت بازبینــی و ویرایــش شــوند. بــرای اینکــه از لحــاظ 
 Grammarly دســتور زبانــی هــم مطالــب خــود را طبــق اســتاندارد منتشــر کنیــد، مــی توانیــد از ابزارهایــی مثــل

و ... اســتفاده کنیــد.

4. ویدئوها و تصاویر بهینه سازی نشده
وقتــی بحــث از کیفیــت صفحــه مــی شــود، خیلــی از وب مســترها هنــوز هــم ویدئوهــا و تصاویــر را بهینــه ســازی 
ــه افزایــش زمــان  نمــی کننــد. عکــس هایــی کــه فرمــت و ســایز آن هــا بهینــه ســای نشــده باشــد، منجــر ب
ــه  ــه راحتــی عملکــرد و موفقیــت ســایت شــما در SEO را ب بارگــزاری صفحــه مــی شــوند و همیــن موضــوع ب

شــدت بــه خطــر مــی انــدازد.
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تمــام تصاویــر اصلــی موجــود در ســایت مــی بایســت بــا فرمــت jpg. و تمــام وکتورهــا و آیکــون هــا بــا فرمــت 
png. باشــند.

همیشــه تــگ تصاویــر را در عکــس هــا قــرار دهیــد تــا عکــس مــورد نظــر شــما در بخــش تصاویــر موتورهــای 
ــن  ــالح مت ــه اصط ــا ب ــت ی ــن آل ــرد مت ــر کارب ــود. دیگ ــرکت داده ش ــا ش ــدی ه ــه بن ــت رتب ــتجو در لیس جس
جایگزیــن ایــن اســت کــه در صــورت عــدم نمایــش صحیــح تصاویــر در مرورگرهــا، ایــن تــگ قــادر اســت بــه 
موتورهــای جســتجو محتــوای تصاویــر شــما را گــزارش دهــد. همچنیــن ایــن قابلیــت در مرورگرهایــی کــه از 

ــرده مــی شــود. ــه کار ب ــه عنــوان توضیحــات عکــس نیــز ب ویژگــی Screen Readers بهــره منــد هســتند، ب

وقتــی در حــال بهینــه ســازی فایــل هــای ویدئویــی هســتید، همــه آن هــا را در یــک فولــدر واحــد جمــع آوری 
کــرده و یــک ســایت مــپ بــرای ایندکــس کــردن ویدئوهــای خــود در موتورهــای جســتجو ایجــاد کنیــد. شــما 
ــه صــورت  ــه منظــور ایندکــس کــردن ب ــان را ب مــی بایســت توضیحــات موجــود در تمــام صفحــات ویدئوهایت
هدفمنــد بــا کلمــه کلیــدی همــگام ســازی کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد توضیحــات متــا و توضیحــات ویدئوهــا 

را در درون فایــل هــای ویدئویــی نیــز ثبــت کنیــد.

بازاریابــی ویدئویــی مــی توانــد از طریــق چندیــن کانــال مختلــف از جملــه وبــالگ شــما انجــام بگیــرد. طبــق 
ــای  ــدن ویدئوه ــان دی ــتریان خواه ــت، 43% از مش ــورت گرف ــرویس HubSpot ص ــط س ــه توس ــنجی ک نظرس

ــوا در وب ســایت هــا مــی باشــند. ــان محت بیشــتری از بازاریاب

5. فرآیند ضعیف ارتقاء محتوا
احتمــااًل بزرگتریــن اشــتباهی کــه مــی توانــد بالگرهــا را بــه دردســر بیانــدازد و تجــارت هــای کوچــک را بــه 
نابــودی بکشــاند همیــن ارائــه محتــوای ضعیــف اســت. بارهــا گفتــه شــده اســت کــه یــک مطلــب خــوب مطلبــی 
اســت کــه مثــل یــک آهــن ربــا عمــل کنــد و حتــی بــر اســاس کیفیــت خــود نوشــته هــم رتبــه بهتــری بــرای 
وب ســایت کســب نمایــد. خیلــی از وب مســترها و بالگرهــا مطلــب و محتــوای قــوی را محتــوای بلنــد بــاال مــی 
داننــد. ممکــن اســت شــما مطلبــی بــا بیــش از 3000 کلمــه منتشــر کنیــد کــه حتــی شــامل تصاویــر نیــز باشــد 
ــب  ــی کیفیــت مطال ــر باشــد! مــالک اصل ــن ت ــر از 400 کلمــه ای هــم پائی ــب کمت ــا ارزش آن از یــک مطل ام

جــذب ترافیــک و بازدیــد اســت.
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بــرای اینکــه در ایــن حــوزه بــه موفقیــت کافــی برســید مــی بایســت حتمــًا از یــک اســتراتژی مناســب و منطبــق 
بــا نــوع فعالیــت خــود اســتفاده کنیــد. اســتراتژی هــای بازاریابــی محتــوا گســترده و وســیع مــی باشــد و نمــی 
تــوان بــه راحتــی آن هــا را فــرا گرفــت. شــما مــی بایســت قبــل از هــر چیــز بــه نســبت حــوزه فعالیــت خــود ایــن 
اســتراتژی را پایــه گــذاری کنیــد و در کنــار آن از ابزارهــا و توصیــه هــای مهــم نیــز اســتفاده کنیــد. در ادامــه بــه 

برخــی از ایــن توصیــه هــا اشــاره مــی کنیــم :

   1.  در سیســتم کاری خــود و همکارانــی کــه داریــد، افــرادی را مســئول بــه اشــتراک گــذاری محتــوای مطالــب 
ــه کامــل  ــرای مطالع ــدگان ب ــا خوانن ــه اشــتراک بگــذارد ت ــن را ب ــر اســت هــر کســی بخشــی از مت ــد. بهت کنی

مطلــب بــه ســایت شــما مراجعــه کننــد.
  2.  از همین افراد بخواهید تا مطالب شما را در شبکه های اجتماعی نیز به اشتراک بگذارند.

  3.  نقــل قــول هایــی از افــراد مشــهور و متفکــر صنعــت هــای مختلــف در محتــوای خــود بگذاریــد و متــن ایــن 
نقــل قــول هــا را از محتــوای مطلــب خــود در شــبکه هــای اجتماعــی و کانــال هــای مختلــف اشــتراک گــذاری 

. کنید
   4. بــه منظــور افزایــش امــکان بــه اشــتراک گــذاری توســط کاربــران و همچنیــن بــه منظــور بازدهــی بیشــتر 

و ســریع تــر محتــوای خــود، از ویدئوهــا و اینفوگرافــی هــا اســتفاده کنیــد.
   5.  به سایت هایی لینک بدهید که قبل از شما به محتوای حوزه فعالیت شما لینک داده اند.

   6.  مطالــب و محتــوای جدیــد خــود را در ســایت هــای معتبــر ثبــت کــرده و بــه جــای مطالــب قدیمــی ســایت 
هــای دیگــر مطلــب خــود را بیشــتر در معــرض دیــد قــرار دهیــد.

   7.  در شــبکه هــای اجتماعــی و یــا ســایت هــای منتخــب، تبلیغــات پولــی ســفارش دهیــد تــا مخاطبیــن مــورد 
نیــاز خــود را مســتقیمًا جلــب کنیــد.

ارتقــاء محتــوای شــما بــا بررســی مخاطبیــن رابطــه مســتقیم دارد. مــی توانیــد مخاطبیــن خــود را بــه دســته هــای 
مختلــف بــر حســب عــادات، دموگرافــی هــا و ســایکوگرافی هــا تقســیم کنیــد. ایــن یعنــی اول بایــد مخاطبیــن 
خــود را شناســایی و نیازهــای آن هــا را بــه خوبــی درک کنیــد. در قــدم بعــدی بایــد ببینیــد کاربــران در شــبکه 
هــای اجتماعــی بیشــتر در کــدام یــک از ایــن دســته هــا قــرار دارنــد. ســپس بــه صــورت زمــان بنــدی شــده 

بــرای دســته بنــدی هــای تعییــن شــده محتــوا ارائــه دهیــد.
شــما بــه عنــوان منتشــر کننــده یــک محتــوا بایــد بدانیــد کــه کــدام بخــش از محتــوای مطلــب شــما بهتریــن 
بازخــورد را در شــبکه هــای اجتماعــی دارد. معمــواًل مهمتریــن و حیاتــی تریــن مثــال هــای ایــن چنینــی شــامل 

مــوارد زیــر مــی باشــند :
    محتوای آموزشی که با عنوان »چطور« یا »چرا« شروع می شوند

    اینفوگرافی ها
    ویدئوهای آموزشی ، خبری و ...
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محتــوا مــی توانــد بــه عنــوان یــک عنصــر اصلــی در تاکتیــک هــای بازاریابــی اســتفاده شــود و بــه عنــوان یــک 
ژنراتــور، دیگــر عناصــر تجــارت شــما را نیــز راه انــدازی و تقویــت کنــد. در حالــی کــه، محتــوای ســاده و بــی 

هــدف جــز یــک ســرمایه گــذاری بــی فایــده چیــز دیگــری بــرای شــما نخواهنــد داشــت.

ســیگنال هــا و فاکتورهــای کاربــران و شــبکه هــای اجتماعــی را فرامــوش نکنیــد. اگــر در شــبکه هــای اجتماعــی 
پیشــرفت کنیــد، توجــه هــزاران هــزار کاربــر بــه محتــوای شــما جلــب خواهــد شــد.

نتیجه گیری
ســایت هــای ارائــه دهنــده خدمــات SEO و بازاریابــان موفــق در زمینــه محتــوا مــی تواننــد ترفندهــای فنــی و 
کاربــردی زیــادی بــه شــما ارائــه بدهنــد امــا در بســیاری از مواقــع، بررســی هــای انفــرادی و انحصــاری شــخص 
ــن روی آنالیزهــای  ــرد. بنابرای ــی را نمــی گی ــچ ارگان ــی از ســمت هی ــچ ســرویس و خدمت خــود شــما جــای هی
انفــرادی خــود یــا گروهتــان جــدی باشــید و ســعی کنیــد بــا ایجــاد یــک کمپیــن موفقیــت آمیــز تجــارت خــود 

را رونــق بدهیــد.
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