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  مقدمه
از شما بابت تهیه این کتاب تشکر میکنم و به شما قول می دهم که با خواندن این کتاب بتوانید تولید 

 محتوا را بسیار سریع و قوی درک و یادبگیرید .

 .مانی مختلف تا انتها مطالعه کنید لطفا کتاب را چندین بار با فاصله ز

و یک درخواست دیگر این است که بعداز خواندن این کتاب هر گونه پیشنهاد و انتقاد جهت بهبود و   
 3900okرشد کتاب را با ایدی تلگرام بنده @ 

 به اشتراک بگذارید ...

 

 

   

 

 

 

 

. 
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ولبه! امکان ندارد به دنیای بسیار عجیبی است به عجیبی یک شمشیر ددنیای اینترنت 
دنیا بگردید و پیدایش نکنید. کلمه محتوا نیز برای موتورهای جستجو دنبال عبارتی در این 

استثنا نیست و هزاران هزار مطلب را در این حوزه به شما معرفی خواهند کرد که احتماالً 
دولبه باشد، خواهند بود اما باید حواسمان به این شمشیر  تولید محتوا اغلب در رابطه با

 دانش از نادانی هم بدتر است” نباشیم. حواسمان باشد تا مصداق ” توهم 
 

به همین منظور در اینجا یک قدم باید به عقب برگردیم تا در رابطه با خود محتوا و 
وع زمانی بیشترین ی تولید محتوا هستند. این موضاستراتژی محتوا بدانیم که مقدمه

اده کنید. اینجاست بخواهید از مزایای محتوا در کسب و کار استفکند که اهمیت را پیدا می
 .که باید از استراتژی محتوا شروع کرد و نه از تولید

 
نسبت به آموزش مطالب مرتبط به محتوا به این صورت است که  این کتاب رویکرد ما در 

از و الزم کنیم تا فرد در صورت نیمربوطه را بیان می در ابتدا اهمیت و ضرورت موضوع
 پردازیم.گیرد و سپس به معرفی و تعاریف میدیدن موضوع، تصمیم به ادامه آن ب

شود زیرا صرفًا دانستن سازی مفاهیم مطرح شده، بیان میدر نهایت نیز نحوه اجرا و پیاده 
 .ردیک موضوع کمکی به پیشرفت سازمان و خود فرد نخواهد ک 

 
شد سؤال گام اول برای استفاده از محتوا روشن  حال که اهمیت استراتژی محتوا به عنوان

سازی و چیستی استراتژی محتوا است که فلوچارت زیر کمک بعدی در رابطه با پیاده
فلوچارت فوق فقط برای دانستن نیست و در فاز اجرایی .شایانی در این راستا خواهد کرد

 .ترتیب طی شودیک استراتژی جامع تمامی مراحل فوق باید به نیز برای رسیدن به 
 

ایم و در فلوچارت هم قابل مشاهده است، همه چیز با یک چرا همانطور که همیشه گفته
شود: چرا استراتژی محتوا؟ انگیزه شما از این کار چیست؟ زیرا تا وقتی که دلیل شروع می

باشید با کوچکترین مشکلی ناامید خواهید شد، نداشتهمحکمی برای انجام یک کار 
 وا که نیازمند صبر است.خصوصا محت

 

پس در ابتدا مطلب زیر را دررابطه با تغییرات دیجیتال مارکتینک و ضرورتی که ایجاب  
 :کند مطالعه کنیدمی
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 تبلیغات و بازاریابی محتوا

 

 در مسیر آمدن به سر کار دیدید، به یاد یک سؤال: آیا نخستین بیلبورد تبلیغات را که امروز
اصرار  چطور؟ اگر پاسخ شما منفی است به احتمال زیاد دیگر تبلیغات یارا آورید؟ دومی  می

توان انتظار داشت که مشتریانتان به برندها به خرید برایتان اهمیتی ندارد. پس چطور می
 تبلیغات شما توجه کنند؟ 

 

توانند کاری کننده نیست زیرا بازاریابی محتوا و درونگرا می البته این موضوع چندان نگران
به سمت شما خواهد آمد و کنند که دیگر الزم نباشد شما اصرار به فروش کنید بلکه مشتری 

 :البته مزایای دیگری هم دارد

ها با منابع محدود قابل آپجویی در هزینه که این موضوع به خصوص برای استارتصرفه •
 .اهمیت است

 افزایش اعتماد مشتری به برند شما •
 افزایش وفاداری مشتری •
 … و •

 
یک نکته وجود  :کندمطلب زیر به طور مفصل اهمیت گذار از بازاریابی سنتی را بیان می

دارد و آن این است که بازاریابی محتوا در ادامه بسیار بیشتر از امروز رونق خواهد گرفت و 
رویه اتفاقاتی را رقم خواهد زد مشکالتی از قبیل افزایش عرضه و همانطور که این رونق بی

اگر عرضه محصولی افزایش یابد حق انتخاب مشتری افزایش و قیمت کاهش دانیم می
 دهد؟هدیافت. این اتفاق درباره محتوای رایگان چگونه رخ میخوا

 

 

 

ای پرداخت کنیم تا مخاطب محتوای تولیدیمان را بخواند؟! به این اتفاق آیا باید هزینه
 :گویندشوک محتوا می

 شوک محتوا در بازاریابی دیجیتال
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وا شما را از اهمیت به عمد سعی کردیم تا قبل از توضیح در رابطه با محتوا و استراتژی محت

مرتبه به سراغ پیاده سازی محتوا آن آگاه کنیم زیرا اگر به اهمیت آن واقف نباشیم یک
رویم و به همان سرعت نیز از آن خارج خواهیم شد. اکنون اگر دلیل کافی برای ادامه می

 زدن در دریای استراتژی محتوا را دارید اجازه دهید تا تعریفی ازشیرجهاین مسیر و 
 :استراتژی محتوا ارائه دهیم

 

توانیم به ها میتوان مجموعه اقداماتی دانست که به کمک آناستراتژی محتوا را می
این اقدامات را در سه دسته اصلی  این کتاب اهداف بازاریابی محتوا برسیم و ما در 

خواهید ایم. اگر میبندی کردههدست مخاطب، شخصیت برند و نقشه راه محتوا پرسونای
 :به استراتژی محتوا بدانید لینک زیر را دنبال کنیدکمی بیشتر راجع

 

 استراتژی بازاریابی محتوا

پرسونای مخاطب شروع حال نوبت به تعریف سه فاز اجرایی بازاریابی محتوا است و با 
 :کنیممی

 طب چیستپرسونای مخا

گردد. پرسونا در یونان پرسونا مفهومی است که ریشه لغوی آن به یونان باستان بازمی
شده است. در پوشانده، اطالق میباستان به نقاب و یا هر چیزی که صورت انسان را می

های شود. پرسونا ویژگیمی واقع پرسونا همان نقابی است که باعث پذیرش ما در اجتماع
رار گیرید که البته در ست که ما انتخاب می کنیم تا در نقاب ما ق غالب شخصیتی ا

 :های مختلف متفاوت است. بنابر این می توان گفتموقعیت

دهد مخاطب در یک فضا یا موقعیت، هایی که نشان میتمام الگوها، باورها، نیازها و ویژگی 
  .ای مخاطب استچه رفتاری دارد، پرسون
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وکارها امری ضروری است که با کمک آن در کسب بی مخاطپرسونا شناسایی و تدوین

کند، دست پیدا کرد. پرسونای مخاطب یک  وکار دنبال میتوان به هدفی که یک کسبمی
 :دهدالگویی مبتنی بر تحقیق است که نشان میمفهوم کهن

 

 خریداران چه کسانی هستند؟  –
 خواهند انجام دهند؟کاری را میچه  –
 ست؟هاک رفتار آنچه اهدافی محر  –
 کنند؟ها چگونه فکر میآن –
 گیرند؟ها تصمیم به خرید میچرا آن –
 کنند؟ها چگونه خرید میآن –
 کنند؟ها کجا خرید میآن –
 گیرند؟ها چه موقع تصمیم به خرید میآن –

 

 

ین رابطه با پرسونا بدانید و پرسونای مخاطبتان را تدوحال برای اینکه بخواهید بیشتر در 
 :مطالعه کنیدکنیم مطلب تکمیلی زیر را کنید به شما توصیه می

 های تدوین پرسونای مخاطبپله

اما هنوز دو فاز کلیدی دیگر مانده تا بتوانیم ادعا کنیم که هر آنچه در رابطه با استراتژی 
 :ایم و حال نوبت شخصیت برند استفراگرفتهمحتوا الزم بود را 

 شخصیت برند چیست

 
 ند جنیفر آکرصیت بر مدل شخ

شخصیت برند یکی از موضوعاتی است که در یکی دو دهه اخیر برای محققان و فعاالن 
شود که حوزه بازاریابی اهمیت زیادی داشته است. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می

کنند، با یکدیگر برندهای مختلف در ماهیت خود و ذهنیتی که برای مخاطب ایجاد می
گیرد؛ ها شکل می ای از ویژگیمشتریان در قالب مجموعه و این تفاوت در ذهن تفاوت دارند

هایی که در مجموع به برند خاصیت انسانی داده و مانند یک انسان شخصیتی ویژگی
 زنند.منحصر به فرد را برای آن رقم می
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فکر فرو  کند، ما را به اینوقتی یک برند در بین تعداد زیادی از افراد محبوبیت پیدا می 

اند و اگر قرار باشد برندهای چه عواملی در ایجاد این محبوبیت تأثیرگذار بودهبرد که می
کار باید کنند؟ و دو مدل مشهور در رابطه دیگر هم به چنین محبوبیتی دست پیدا کنند، چه

با تحلیل شخصیت برند وجود دارد: مدل پیرسون و مدل آکر که برای کسب دانش بیشتر 
کنیم:شخصیت برند یکی از موضوعاتی است زیر را توصیه میحوزه، مطالعه مطلب  در این

 که در یکی دو دهه اخیر برای محققان و فعاالن حوزه بازاریابی اهمیت زیادی داشته است. 

 

 

شود که برندهای مختلف در ماهیت خود و ذهنیتی که اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می
دارند و این تفاوت در ذهن مشتریان در د، با یکدیگر تفاوت کننبرای مخاطب ایجاد می

هایی که در مجموع به برند خاصیت گیرد؛ ویژگیها شکل میای از ویژگیقالب مجموعه
 زنند. انسانی داده و مانند یک انسان شخصیتی منحصر به فرد را برای آن رقم می

 

 

 

کند، ما را به این فکر فرو میت پیدا وقتی یک برند در بین تعداد زیادی از افراد محبوبی
اند و اگر قرار باشد برندهای برد که چه عواملی در ایجاد این محبوبیت تأثیرگذار بودهمی

کار باید کنند؟ و دو مدل مشهور در رابطه دیگر هم به چنین محبوبیتی دست پیدا کنند، چه
سب دانش بیشتر برای ک با تحلیل شخصیت برند وجود دارد: مدل پیرسون و مدل آکر که

 :کنیمدر این حوزه، مطالعه مطلب زیر را توصیه می

  

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



11 

 

 تحلیل شخصیت برند بر اساس مدل جنیفر آکر

 –نقشه راه محتوا  –حال وقتش است که به گام آخر تدوین استراتژی بازاریابی محتوا 
 :بپردازیم

 نقشه راه محتوا چیست

باید به شناخت جامع از جایگاه محتوا در صنعت ن نقشه راه محتوا فرایندی است که طی آ
 :منتخب رسید و در این مرحله باید تحقیقات زیر صورت پذیرد

 هاخانوادههای اصلی و همبندی کلیدواژهشناسایی و اولویت •
 سایت فارسیکاوی و بررسی وببهینه •
o بررسی ساختار محتوایی 
o رتبه بندی رقبا بر اساس معیارهای محتوایی 
 های معتبر و پربازدید انگلیسیرنسرفبررسی  •
o  های مرجعسایتشناسایی وب 
o هابندیبررسی موضوعات و دسته 
 تجزیه و تحلیل و تدوین نقشه جامع محتوا •
o  ترسیم اکوسیستم محتوایی و تعیین ارتباط موضوعات با یکدیگر 
o بندی موضوعات محتوابندی و اولویتشناسایی، دسته 

شده در باال تنها برای یک منظور است و آن رسیدن  ی اشارهاستراتژهای تدوین تمام روش
به اهدف است و بس! استراتژی مانند نردبانی است که برای باال رفتن از آن باید به دیوار 

 :هدفی تکیه داده شود. اهدافی مانند

 فروش •
 برندسازی •
 جذب مخاطب  •
 اطالع رسانی •
 … و •

اعی باشد خواه ودآوری)خواه اجتمکنند: سدنبال میها یک هدف اصلی را که همه این
 اقتصادی(
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 اهداف استراتژی و بازاریابی محتوا

 .حال بیایید فرض کنیم اهدافمان را هم پیدا کردیم و تصمیم به شروع گرفتیم
ی اما ابزار شروع چیست؟ امکان ندارد که بخواهید وارد دنیای بازاریابی محتوا شوید و واژه

ترین ابزارهای بازاریابی به عنوان یکی از قوی  Inbound Marketing بازاریابی درونگرا یا
 .محتوا به گوشتان نخورد

 بازاریابی درونگرا چیست

 :بیایید بازاریابی درونگرا را با یک مثال توضیح دهیم

اید و پس از مدتی گشت زدن دو فرض کنید به قصد خرید یک پیراهن وارد پاساژی شده
تر است. وارد مغازه خواهید نزدیکهایشان به آنچه شما میهنیابید که پیرامغازه را می

کند که “این پیراهن بهترین شود و فروشنده شروع به تعریف از جنس خودش میاول می
 کندمی تالش زور به و ” …موجود در بازار است، از الیاف نانو در آن استفاده شده و   جنس

 .بفروشد شما به را آن تا

 

آمدگویی از شما شوید و فروشنده پس از یک خوشمی ارد مغازه دوما اعصاب خرد وب 
دهد و در های شما گوش میتواند بکند؟ سپس با دقت به صحبتپرسد چه کمکی میمی

کند که با توجه به رنگ پوست شما بهتر است از پیراهن رنگ تیره نهایت راهنماییتان می
 خرید؟از کدام فروشنده می هایی از این قبیل. شماتوصیه استفاده کنید و

 

 :رسالت بازاریابی محتوا هم همین است

با ارائه مطالب مورد نیاز مخاطب کاری کنیم که مشکل شخص رفع شود و در صورت نیاز به 
 .استفاده از کاال، ما اولین انتخاب او باشیم

 

د نوبتی هم باشایم و داختهپر  …ای محتوا به تعاریف و دیگر به اندازه کافی به مسائل پایه
کار شدن است: نوبت قدم زدن در دنیای محتوا و نوشتن استراتژی محتوا بهنوبت دست

 :و بازهم باید برگردیم واژه هدف و هدف گذاری است. 
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 چه نوع محتوایی را برای چه هدفی انتخاب نمایید 

ت که توان گفحتماالً هر کسب و کاری اهدف خاص خود را داشته باشد اما به جرأت میا
یگری از همه این اهداف به فروش سودآوری ختم خواهد شد، یکی از روش برندسازی، د

 هایاستراتژی هاروش این از هرکدام که است آن مهم نکته…روش جذب مخاطب بیشتر و 
 نیز هم مکمل که ندارند باهم تضادی تنها نه هاروش این البته که طلبدمی را خود خاص

 :دبو خواهند

 

 پذیر استدسازی با بازاریابی محتوا چگونه امکانرنب :1هدف 

دست آوردن مشتریانی کننده که برای بهوکار با هزاران رقابتر فضای پر ازدحام کسب
ی مخاطبین به شکل حیاتی فعاالنهیکسان در حال مبارزه با یکدیگر هستند، امکان جذب 

مخاطبین و یافتن موفقیت  اند که کلید هدایت جذبها نشان دادهاهمیت دارد. پژوهش
است.  بازاریابی محتوا ی، ترویج و ترفیع اعتبار برند و برندسازی به وسیلهبازاریابی آنالین در

نکاتی   و برندسازی با محتوا یباال بردن اعتبار از طریق محتوا، رابطه در این مقاله درباره
 .هید خواندی بازاریابی محتوا خوادرباره باال بردن اعتبار به وسیله

 

 باال بردن اعتبار از طریق محتوا

دانند که به جذب افراد برای داشتن خریداران بالقوه و وکارها میدرحالی که اکثر کسب
یابی عتبار و نقش آن در دستها اهمیت ادرآمد نیاز دارند، تعداد بسیار کمی از آن

پردازید، ها میا و بررسی روندهی دادهکنند. زمانی که به مطالعهمخاطبین مدرن را درک می
، اعتبار Bonfire Marketing این موضوع کامالً واضح است. براساس یک اینفوگرافیک از

صول، تری را نسبت مفید بودن مح ، نقش مهممخاطبان وکار برای هدایتدر کسب
 :Bonfire کند. به گزارشمحبوبیت و جذابیت برند ایفا می

گذاران بسیار اهمیت دارد و باعث  لمللی، کارکنان و سرمایهاصداقت برای مخاطبان بین»
شود. این موضوع برای افزایش سود از تولید وفاداری و اعتماد در میان مخاطبان برند می

درصد از افراد مورد بررسی، از محصوالت و خدمات   ۳ اهمیت بسیاری برخوردار است. 
کنند. این درحالی است که ان را پنهان میشکنند که خود واقعیبرندهای معتبری استفاده می

کنند. درصد به دنبال استفاده از برندهایی هستند که به صورت صادقانه و شفاف عمل می  ۴
 «.درصد بازگشت مالی به همراه دارد  ۲ها اما باید توجه داشت که این موضوع برای آن
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کنیم، باید توجه صحبت می دیجیتال  بازاریابی زمانی که ما درباره اعتبار برند و برندسازی در
وکارهای سنتی مهم است. داشته باشیم که این موضوع دقیقًا به همان اندازه برای کسب

کنندگان به از مصرف، نیمی InMoment’s 2017 retail trends report طبق گزارش
مل  العدهند و این درحالی است که عکسها اهمیت میالعمل دوستان در فروشگاه عکس

 .درصد افزایش دهد ۲۳تواند رضایت خریدار را تا مثبت می

  

 ی برندسازی با محتوارابطه

رسانی آماده است و همواره یک برند معتبر، شرکتی است که برای همیشه برای خدمت 
رفتاری صادقانه و شفاف دارد. این رفتار صادقانه باعث افزایش شفافیت برای جذب 

توان یک موضوع بالقوه منفی و مخرب را ، حتی زمانی که میشودگذاران نیز میسرمایه
ی موضوعات برای دیگران، بدون در فیت همهپنهان کرد. به عبارت دیگر، اعتبار به معنی شفا

و   هاهای زیادی برای افزایش اعتبار برای برندکار است. راه ی ایننظر گرفتن هزینه
شود و به آغاز می محتوا ار امروز، این موضوع ازوک برندسازی وجود دارد، اما در فضای کسب

شود. محتوای شما برند شما است، اگر محتوای شما معتبر است، برند شما محتوا ختم می
 .نیز معتبر است

  

 بازاریابی محتوای معتبرسه نکته برای خلق 

در اینجا پیش روید.  به مخاطبین خود، باید با یک نقشه محتوای معتبر  ی مداومبرای ارائه
 :کار خواهیم پرداختبه چند نکته و شیوه برای انجام این

 .در عمل با مخاطبین خود صحبت کنید –۱

در این دنیای » :کندبیان مییکی از بازاریابان محتوا  Stephan Dupont استفان دوپونت
 های اجتماعی ومدرن و با تکنولوژی سطح باال، ما بیش از حد به متون، مطالب در شبکه

ی دوطرفه با مخاطبین است. اگر کنیم. بازاریابی درواقع خلق یک مکالمهایمیل تکیه می
رداشتن تلفن و ی بازاریابی محتوای خود را به پیش برانید، بهترین راه ببرنامهخواهید می

وکار و یا یک شخص تأثیر گذار است. ارتباط مستقیم صحبت با یک مخاطب، صاحب کسب
 «.د که بهترین راه را برای خلق محتوای قدرتمند پیدا کنید کنبه شما کمک می
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 Rush تواند باشد، محتوایخواهید بدانید که این موضوع در عمل چگونه میاگر می

University .های یک دانشجوی دکترای مسلمان تا ی تجربهشما در آن درباره را چک کنید
ی پرستاری گرفت، خواهید رشتههای پزشکی که تصمیم به تحصیل در یک تکنسین فوریت

های مستقیم به جای موضوعات کلی براساس صحبت Rush University خواند. محتوای
 .با دانشجویان است

 کنیدهای اجتماعی منتشر برهان –۲

دهد. هرچقدر گویید، مخاطب شما به معنای واقعی گوش میزمانی که شما چیزی را می
ی منتشر کنید برند شما معتبرتر به نظر خواهد آمد. های اجتماعی بیشتردالیل و برهان

ها، محتوای گیرییها، رأهای اجتماعی قدرتمند شامل نظرسنجیهایی از برهانمثال 
 .ها استها و توصیهبندی، رتبهی برندانتقادی درباره

 

 .بیشتر همچون یک منتور و نه یک فروشنده باشید –۳

برای موفقیت » :گویدمی  Kissmetrics از Henneke Duistermaat هنک دویسترمات
و کار، باید فکر کردن همچون یک فروشنده را متوقف کنید. ی وبالگتان در کسببه وسیله

موضوع است که فروش بعدی خود را چگونه به دست آورد. یک یک فروشنده نگران این 
به پیش براند و باعث ها را خواهد که آنمنتور نگران افراد درحال آموزش خود است. او می

 «.ها زندگی بهتری را برای خود بسازندشود که آن

 

به  کند.شوید، هرچیز دیگری تغییر میوقتی شما از لحاظ ذهنی به یک منتور تبدیل می
جای به سختی تالش کردن برای فروختن، شروع به تمرکز روی آموزش دادن مخاطبین 

عجیبی منجر به فروش بسیار بیشتری  دهنده به شکلکنید. این صفت آموزشخود می
 .خواهد شد

برندسازی و به دست آوردن اعتبار اطمینان ندارید، یک   اگر از مناسب بودن عملکرد خود در
ها و کنندهی میان مصرفگیری این موضوع نگاه کردن به رابطهی اندازهمقیاس مناسب برا

اران شما و مخاطبین شما کنید که میان کل میزان خریدشرکت است. اگر احساس می
اید. به ی کافی در این مورد موفق عمل نکردهای وجود ندارد، احتماالً به اندازهرابطه

 .را خواهید دیدامه دهید و در نهایت نتیجه اصالحات اد
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 تأثیر محتوا در فرایند خرید مخاطبان :2هدف 

 گذار خواهد بود؟ توا تأثیر گیری خریداران، چه نوعی از مح ی تصمیمدر هر مرحله از چرخه 

  

 (Awareness) آگاهی بخشی .1

ترین اهداف را یکی از مهم رسانی به مخاطباناطالع از بازاریابان برندهای بزرگ، %68
که در مورد برندتان اطالع رسانی کند و حس  استراتژی تولید محتوا .کنندسازمانی تلقی می

 .شما خواهد بود موفقیت در برندینگ کنجکاوی مخاطبان را تحریک نماید، تنها فرمول 

 

 (Research) پژوهش و تحقیق .2

ذاشته % بیشتر بر تصمیمات خریداران تأثیر گ61ی جهانی اینترنت به طور خاص، شبکه
وجو از خرید، محصوالت و خدمات مرتبط را در اینترنت جست است. مشتریان پیش

با نیاز کاربران، در این  ای متناسبمحتو تولید  کنند و این شما هستید که باید بتوانید بامی
 .مقایسه اعتماد مخاطبان را به خود جلب نمایید

 

 (Options) های متنوعوجود گزینه .3

های متفاوتی در اختیار داشته گیری برای خرید، گزینهخواهند زمان تصمیممیخریداران 
رای تمامی نیازها، باشند. پس با محتوایی درخور، برایشان ضیافتی را تدارک ببین که ب

 .های آنان نشان دهد که برند تو بهترین انتخاب خواهد بودسؤاالت و دردمندی

 

 (Promotion) استراتژی ترغیب .4

ی فرد را برای ترفیع دهنده، محتوای مرموزی است که به صورت نامحسوس انگیزهمحتوای 
کنید که می نماید. در این سطح شما محتوایی تولیدشروع فرایند خرید تحریک می

 .متناسب با رفتار هر دسته از مخاطبان هدف خواهد بود
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 (Step Backs) تر یک گام عقب .5

، ممکن است احساس کنند که در حال ریسک روی پیش از آن که خریداران تصمیم بگیرند
های بالقوه خودشون هستند و این نقطه از زمان یعنی آغاز فرایند خرید، زمان بسیار دارایی

های ناشی از خرید را ی محتوایی که بتواند ریسکت برای اینکه شما از طریق ارائهمهمی اس
 .اییددر ذهن خریداران شفاف کند، اعتماد آن ها را جلب نم

 (Validation) اعتبار سنجی .6

تر از رقبا دارید، اطالعات خواهند راجع به برند شما و مزایایی که اضافهخریداران معموالً می
گیری و شما، برای تصمیم سایتبازدیدکنندگان از وب %70حقیقت بیش از  کسب کنند. در

 نامه مشتریانهستند. ارائه توصیهشروع فرایند خرید، تحت تأثیر نظرات کاربران ناشناس 
(Testimonial) تواند مخاطبان را به ترین عواملی است که میدر این سطح یکی از مهم

 .مشتری تبدیل نماید

 (Purchase) خرید .7

مقاومت ناپذیرند. در این مرحله کمکی که شما  محتوا معموالً مردم برای خرید، در مقابل
دچار تردید هستند بکنید، این است که دالیل نهایی خود برای توانید به مشتریانی که می

 .خرید را از طریق بیان مقاالت علمی و نمایش نمونه اجرایی، ارائه نمایید

 (Evaluation) ارزیابی .8

اگر به دنبال تکرار خرید توسط مشتریانتان هستید قطعًا یک گزینه و یک پیشنهاد برای 
بایست عالقه و یند خرید مخاطبان را تکرار نمایید، میها کافی نیست. برای اینکه فراآن

های آموزشی، هایی در مورد روندها، فرصتی گزارشها را از طریق ارائهاعتماد آن
 .، جلب نماییدهای اجتماعیشبکه ی متنوع و فعل و انفعاالتموردکاوی، رویدادها

 (Status Quo) وضعیت موجود .9

کنندگان تواند مصرفمی خواهد بود که لی کار شماآخرین سطح از محتوای شما، بخش اص 
تولید محتوای مستمر و  بایست بای خرید مجدد بازگرداند. در این سطح شما میرا به چرخه

 .ن حفظ نمایید و آن ها را برای خرید مجدد ترقیب کنیدرا با مخاطبای خود رابطه جذاب
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 راهکارهای جذب مشتری از طریق بازاریابی محتوا  :3هدف 

کند. برای مثال ما امروز متفاوت با ها در طول زمان تغییر میهای ما انسانعادت
تارهای اجتماعی کنیم و یا رفتارهای اجتماعی ما با رفهای صد سال پیش صحبت میانسان
ارد. لباس پوشیدن، غذا های زیادی دکردند، تفاوتهایی که در گذشته زندگی میانسان

 اند.ی رفتارهای ما به نوعی با گذشتگان ما تفاوت کردهخوردن، نگاه کردن و کلیه

های گذشته به وجود آمده های ما نسبت به نسلترین تغییراتی که در نسلیکی از مهم 
کنندگان نه فقط های خرید است. در الگوهای خرید مصرفدر عادات و روش است تغییر 

ی اخیر نیز تحوالت بزرگی رقم خورده به صد سال پیش که حتی در طول یک دههنسبت 
 کنند. های جدید فروش استفاده میاند و از روشها مدرن شدهاست. فروشگاه

 

اند و فرهنگ خرید بی در جوامع باز کردههای الکترونیکی هم که جای خود را به خوفروشگاه
اند. خرید آنالین، امکان تسلط مشتریان به محصوالت به فرهنگ مدرن تغییر داده سنتی را

ها را باال برده است. مشتریان امروزی کمتر فریب گیری آنتصمیممختلف را داده و قدرت 
د یک محصول تحقیقات زیادی گیری برای خریتصمیمخورند و قبل از تبلیغات ظاهری را می

کنندگان برای کسب اطالعات ی مصرفترین ابزار جستجودهند. اینترنت مهمرا انجام می
 ی محصوالت مختلف است. درباره

 

ها باز شود، درصد از خریداران امروزی قبل از آن که پایشان به فروشگاه 90توان گفت می
اند. بنابراین برای انتخاب یک محصول گرفته اند و تصمیم خود راخرید خود را انجام داده

کنند، ای که خریداران تحقیق می ببرید، باید در مرحلهخواهید فروش خود را باالاگر می
 .ی محصول خود متقاعد کنیدها را دربارهبتوانید آن

 ها است و شما هم باید بتوانید در این عرصه حضور فعالی بازاریابی مبارزهاینترنت عرصه
تورهای جستجو را تا بتوانید مو شما نیاز به تولید محتوا دارید  داشته باشید. برای این حضور

اند و کنندگان امروزی از تبلیغات مزاحم خسته شدهبه سمت خود هدایت کنید. مصرف
هایی را مطالعه ها و مقالهی یک محصول، یادداشتدهند برای تحقیق دربارهترجیح می

دهد. اگر شما بتوانید محتواهای مفید را با زبانی اطالعات بیشتری می هاکنند که به آن
ها گیری آنتصمیمها ارائه دهید، به صورت ناخودآگاه بر و به صورت منظم به آنجذاب 

و  های اجتماعیشبکه گذاری تدریجی این محتواها دراید. اشتراکبرای خرید تأثیر گذاشته
 .تجو قرار خواهد دادما را در صدر نتایج موتورهای جس های مختلف به تدریج شسایتوب 
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 :گرددارائه می بازاریابی محتوا راهکار جهت جذب مشتری از طریقدر ادامه چند 

 .ها و مزایای محصول را در نظر بگیریدتفاوت بین ویژگی (1

کنند،  باید زبان مخاطبانی را که قرار است محتوای شما را مطالعه تولید محتوای جذاب برای 
ی خرید یک ربارهمخاطبان شما قرار است با خواندن متن شما د .به خوبی بشناسید 

ها باید از مزایی که یک محصول برایشان دارد آگاه محصول متقاعد شوند؛ بنابراین آن
محتوای شما باید مزایای  .ها« و »مزایا« تفاوت قائل شویدشوند. سعی کنید بین »ویژگی

 :به این دو جمله توجه کنید .های آن راب توضیح دهد نه ویژگیمحصول را برای مخاط

 .این خودرو دارای سقف ایمنی تقویت شده استالف( 

 .داردی شما را امن نگاه میب( این ماشین خانواده

کنند. مسلم است بندی متفاوت بیان میاین دو جمله هر دو یک موضوع را با دو جمله
ی انتخاب را برای او کند و نتیجهتباط بیشتری برقرار میی دوم با احساس مخاطب ارجمله

 .سازدمیتر ملموس

  

 .محتوای ساده و واضح تولید کنید (2

استفاده از زبان ساده و قابل فهم نیز تأثیر زیادی در متقاعد کردن مخاطب دارد. به جای 
اتی ساده و گاه آنکه از الفاظ عجیب غریب و پیچیده استفاده کنید، منظور خود را در کلم

ای به مخاطب بفهمانید. برای مثال به جای آنکه بگویید »سقف این ماشین از حتی محاوره
ای که منجر به آسیب رسیدن به سقف خواهد کننده در برابر تصادفات جادهساختار حفاظت

ی »با این ماشین؛ شانس باالیی در آسیب ندیدن در نماید« از جملهشد، جلوگیری می
 .«ای خواهید داشتتصادفات جادههنگام 

  

 .از اصطالحات علمی و کلمات اختصاری به تنهایی استفاده نکنید (3

های علمی به تنهایی مزیت محسوب ری یک محصول از دستورالعملگیگاه بهرههیچ
کند، پیروی می 80210شود. مثالً اگر به مخاطبان بگویید که این محصول از پروتکل نمی

شوند؛ اما اگر بگویید که با این محصول ادی از منظور شما را متوجه نمیقطعًا چیز زی
 .ا را به خوبی دریافت خواهند کردتوانید در هر مکانی متصل شوید، منظور شممی
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 .لیست مزایای محصول خود را کوتاه کنید  (4

عات را به اطالعات زیاد را به یکباره در ذهن مخاطب نریزید؛ بلکه به او فرصت دهید تا اطال
ول را در یک مزیت برتر یک محص 10تدریج تجزیه و تحلیل کند. مثالً به جای آن که 

یست کنید، دو یا سه مزیت از آن را برای مخاطب به خوبی شرح مطلب به صورت تیتروار ل
 .دهید

  

 .بر مزایایی تأکید کنید که منحصرًا مربوط به شماست (5

کند و از یز میحصول شما را با سایر محصوالت متماچنین مزایایی را ذکر کنید که مهم
اری کنید. در این مورد ی محصوالت مشابه دارند، خوددگفتن مزایای معمولی که تقریبًا همه

کاوی شما بر روی استفاده از سخنانی از زبان سایر مشتریان و یا نتایج آماری حاصل از داده
 .درضایت مشتریان پیشین بسیار اثربخش خواهد بو

  

 .مزایای محصول خود را دقیق توضیح دهید  (6

یید؛ مثالً به های یک محصول را به صورت دقیق به مخاطب بگوشما باید بتوانید مزیت
دهد«، این جای آن که به صورت کلی بگویید »این محصول کارایی شما را افزایش می

شود. زایش کارایی میموضوع را توضیح دهید که از چه طریقی و دقیقًا چگونه منجر به اف
مانند و به شوند، در ذهن مخاطب نمیمزایایی از یک محصول که به صورت کلی گفته می

شوند. در عوض مزایایی که دقیقًا توضیح داده شوند، آن محصول را در می زودی فراموش
 .کنندذهن مخاطب خاص می

محتواهای  های آنتوانید برااگر نتوانید مشتریان خود را به خوبی بشناسید، نمی
ها ها را بر اساس دادهتولید کنید. از نیازهای مشتریانتان اطالعات کسب کنید و آن اثرگذار
های ارتباط با مشتری ها و اپلیکیشنتوانید از برنامهو تحلیل کنید. برای این کار می تجزیه

ها اند، آنما دادهی محصوالت شاستفاده کنید و بر اساس میزان بازدید و نظراتی که درباره
های جدید بازاریابی و فروش کار چندان راحتی نیستند؛ مشتریان را تحلیل کنید. تکنیک

ها و تردیدهای رقبایتان قرار دارند و در معرض هجوم تبلیغاتی تأثیر شک همواره تحت
ل ریزی درست بتوانید این تردیدها را به حداق ها هستند؛ بنابراین باید با یک برنامهآن

 .گیری پایدار کمک کنیدتصمیمها در یک برسانید و به آن
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 حاال سه هدف محتوا را برسی کرده ایم 

 

دیجیتال مارکتینگ و در پی آن بازاریابی محتوا و استراتژی محتوا در این قسمت اما رسالت 
های آن تبدیل مخاطبان جذب شده در مرحله رسد و یکی از مهمترین بخشبه پایان نمی

باشد. به همین منظور هرمی تعریف به خریدار و در ادامه به مشتری وفادار می قبل
یتال که بخش اعظم آن توسط بازاریابی محتوا تغذیه است به نام قیف بازاریابی دیجشده 
 :شودمی

ی سرزده به وب سایت شما کمی موشکافانه تر به تبدیل مخاطب و بازدیدکننده  الزم برای
مخاطبی که رئیس شما است. بیایید فرض کنیم تصمیم به پرتاپ تیر مخاطب نگاه کنیم، 

ها به هدفی ی که ممکن است یکی از آنصد تیر ایم. کدام بهینه است؟ پرتاپمحتوا گرفته
 تیر به هدف بخورد؟ 10تیری که هر  10بینیم بخورد و یا پرتاپ که نمی

 

 !طب و رفتار او در فضای مجازی و این اتفاق هرگز نخواهد افتاد مگر با شناخت دقیق مخا
صحیح بندی توانیم از پرسونای مخاطب برای دستهو در همین راستا باید بدانیم چطور می

ها را حفظ و چه بسا به ها استفاده کنیم تا عالوه بر جذب مخاطب بیشتر، بتوانیم آنآن
 :مشتری تبدیل کنیم

 

 بندی بازارپرسونای مخاطب و تأثیر آن بر بخش 
نکته ماند و آن داشتن نیم نگاهی به رقبا است، حواستان باشد رقبایتان در یک  تنها
 کند؟ها را دنبال میهایی دارند و مخاطب برای چه آنکنند، چه میزیتسایتشان چه میوب 

 

ها به شما کمک هر دو هدف مشابهی دارند؛ آن پرسونای مخاطب و بخش بندی بازار
خود را بهتر بشناسید و براساس همین شناخت بتوانید  کنند تا مخاطبان و مشتریانمی

بندی بازار، بخشی از تقسیمها عرضه کنید. از یک سو ر به آنمحصوالت خود را مؤثرت
ها مانند مکان جغرافیایی، حرفه مخاطبان شما را براساس خصوصیات گسترده و مختلف آن

روابط بسیار خاص با  مخاطب پرسونای  کند و از سوی دیگر و یا وضعیت تأهل شناسایی می
 .کندهای مختلف را برای شما شناسایی میافراد مشخص در بخش 
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کند. زمانی که راه را مشخص می بخش بندی بازار سطح باال، اتژیک دراستر  ریزیبرنامه
است که رویکرد شما را پرسونای مخاطب رسد، ایننوبت به عملیات تاکتیکی روزانه می

های آشکار و ی بخشههمین علت زمانی که شخصیت مخاطبان بر پایکند. به هدایت می
تر ها بسیار دقیق، پرسونا یا همان شخصیتی بازار هدف شما قرار گرفته باشندتحقیق شده

 .تر خواهند بودو مفید

  

 بخش بندی بازار یک روش استراتژیک

 :تابع یکی از دو مورد اصلی زیر است بخش بندی بازار

تا از این طریق  شما های خاص بازار هدف مخاطبانشی بخاندازهتعیین کردن  (1
اصولی باید دنبال شوند )به عنوان مثال زنان ی چه ها و بر پایهبدانیدکدام بخش

 .متأهل، دانشجویان، افراد ساکن در آپارتمان(

 
 

دادن فهم و بینش به نیازهای مشترک، تمایالت خرید کردن و راه و روش زندگی در  (2
تری خود را به صورت مؤثر بازاریابی شود تا پیامکه این موضوع سبب می های مختلفش بخ

خواهند ها را به خوبی عرضه کنید.)برای مثال زنان متأهل میو بتوانید آنهدف قرار دهید 
آموزان نیاز به غذای ارزان دارند، ساکنان سازماندهی بیشتری داشته باشند، دانش

 یشتری نیاز دارند.(ها به فضای بآپارتمان
 
 

های خش  باید بتواند تصویر بزرگ مخاطبان هدف شما را به ب بندی بازاربخش یمطالعه 
های مشترک و مخصوص به خود تقسیم تر، با نیازها، منافع و اولویتکوچکتر و مشخص 

 .کند

  

 هایی از بخب بندی باز به صورت مؤثرنمونه
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عنوان مثال  بندی کنید. بههای مختلفی تقسیمروش توانید بازار محصول خود را بهشما می

ل یا خدمات شما، حساسیت مخاطبان بندی را بر اساس نیاز به محصوتوانید تقسیممی
نسبت به قیمت، منطقه جغرافیایی، بخش جمعیتی یا بر اساس روانشناسی مردم منطقه و 

بندی این است که به تهترین نکته در این دسها انجام دهید. مهمشیوه و سبک زندگی آن
ک سه محصوالت شما باید بر اساس در  بخش بندی بازار منظور دستیابی به موفقیت در

 :ی حیاتی تقسیم بندی شوند که این سه جنبه عبارتند ازجنبه

 :دهندچرا و به چه چیزی اهمیت می(1

تند، درک این مسئله که مشتریان شما به چه چیزی نیاز دارند و خواهان چه چیزی هس 
 .اهمیت بسیار زیادی دارد

 :جمعیت شناسی(2

های مختلف مردم در بازار چگونه گروهتوان فهمید که با بررسی جمعیت نقاط مختلف، می
 .مشترِک محصوالت شما، با یکدیگر متفاوت هستند

 :فرآیند خرید(3

کنندگان و مشتریان محصوالت یا خدمات شما در فرآیند خرید چگونه این که مصرف
های ای مهم و قابل بررسی است.به عنوان مثال، اگر شما کفش کنند، نکتهگیری میمیمتص

کنید و جمعیت هدف مورد نظر روی را برای فروش عرضه مین و پیادهمخصوص دوید
بخش بندی  ساله است، شما نیاز دارید تا 45تا  22ای از زنان بخش بسیار گسترده شما 
 .تری تقسیم کنیدتر و قابل کنترل ای کوچکهمحصول خود را به قسمت بازار

ی کافی برای تمرین و ورزش در دارند و آیا انگیزهها به چه چیزی نیاز باید دقت کنید که آن
های شما با توجه به سن افراد گروه قرار گرفته گروه تعیین شده وجود دارد؟ آیا کفش 

ه. پاسخ به سؤاالتی از این محصول شما، ظاهر مناسبی دارند و غیر  بخش بندی بازار در
 .هدف شما کمک کندپرسونای مخاطب واند در تدوینتقبیل می

  

 

 بندی بازار چه باید کرد های به دست آمده در بخشبا داده

یا  ارسال ایمیل های انتقال دهنده پیام مثلبرای ایجاد انگیزه در مخاطبان هدف باید از ابزار
ها با استفاده از حالی است که ممکن است بعضی از گروهپیامک زنده استفاده کرد. این در 
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و سایر  بازاریابی درونگرا جذب نشوند و باید با استفاده ازاین روش به سوی بازار شما 

ها را به خرید محصول یا گرفتن خدمات تشویق کرد. بنابراین با آن بازاریابی هایروش
هدف خود بدست  پرسونای مخاطب مورددر  بخش بندی بازار هایی که دراستفاده از داده

 تخاب کنید. توانید روش تبلیغاتی مناسب را اناید میآورده

درصد از اعضای  5مثالً اگر بعد از انجام تحقیقات و بررسی داده ها متوجه شدید که تنها 
رسد که اند، به نظر منطقی نمیگروه تعیین شده را دانش آموزان و افراد جوان تشکیل داده

ها درصد آن 52م تبلیغاتی بازار خود را فقط به این گروه اختصاص دهید یا اگر بیش از پیا
دهند که به صورت تمام وقت درصد افراد گروه را کسانی تشکیل می 72ازدواج کرده اند یا 

مشغول کار هستند، باید اطمینان حاصل کنید که این افراد بسیار فعال هستند و احتمال 
 .ی شما در این افراد وجود داشته باشدل ارائه شدهاستفاده از محصو

  

  استراتژیک برای ایجاد پرسونای تاکتیکیبندی بازار استفاده از بخش

های خاص جمعیت ، تنها بعد از تعیین شدن برخی از ویژگیپرسونای مخاطب ایجاد
ت، پذیر است. در واقع این اطالعاهدف شما امکان بخش بندی بازار شناخته شده در

روه خاصی ستند که از ارتباطات تصور شده از گهایی بسیار دقیق و همراه با جزئیات هداده
ها برای اند. شما باید از آناند استخراج شدهاز مردم که در مخاطبان هدف شما قرار گرفته

 .، انتخاب محصول و خدمات خاص خود استفاده کنیدبازاریابی هایهدایت روش

  

 اطب مفیدایجاد پرسونای مخ

طراحان نیز  ها و طراحیهای مختلف در برنامه نویسیو شخصیت پرسونای مخاطب
ی مفید کنند کارشان با نتیجهها با استفاده از خصوصیات مختلف سعی میمؤثرند، زیرا آن

 .ها را ارائه دهدهمراه باشد و خروجی مورد نظر آن

ها کند. زیرا با استفاده از آنمیها نیز دقیقًا به همین روش عمل شخصیت بازاریابی
داده شده برای جلب توجه مخاطبان، دقیقًا به وان اطمینان حاصل کرد مطالب قرار تمی

شود. بدین معنی که با استفاده جذب مخاطبان هدف بازار محصوالت و خدمات ما ختم می
 عمل کرده وبه درستی  بخش بندی بازار ها بتوانیم درها و خصوصیات دقیق آناز شخصیت

ی مربوطه خود در حوزه یبازاریاب هایایم، با انواع روشاطالعاتی را که به دست آورده
 .ارتباط دهیم

www.takbook.com



25 

 
هایی وجود دارد و به همین دلیل است که بر ای یک فرد، نگرانیی زندگی حرفهدرباره

ای کنیم چرا که بسیاری افراد دارتمرکز می بخش بندی بازار در پرسونای مخاطب روی
مور ها نسبت به اهستند و حساسیت آن های زمینهشخصیت بسیار دقیقی در همه

خواهید در سطح باالیی با مخاطبان هدف خود شخصی باالست. بنابراین اگر شما می
های آنها ها را بشناسید و با توجه به خواستهارتباط برقرار کنید، نیاز دارید که به خوبی آن

 .دخدمات خود را ارائه کنی

 

دهد با استفاده از یاستراتژیک است که به شما اجازه م بازاریابی یک ابزار بخش بندی بازار
یک سیاست خاص در بخشی وسیع، گروه بزرگی از مخاطبان خود را هدف قرار دهید. در 

نیز یک ابزار تاکتیکی است که با استفاده از آن  پرسونای مخاطب مسیر این فرآیند
های های مختلف و روشص را به مخاطبی خاص برسانید و بر روی پیامتوانید پیامی خامی

 .لیغاتی تمرکز کنید تا با مخاطبان خود، ارتباط بهتری برقرار کنیدلف تبمخت

 

 

اید، محتوا تولید تا تحلیل رقبا را انجام نداده
 نکنید

 

 

 اهمیت تحلیل رقبا در بازاریابی محتوا

نها بخشی از پازل ر دارند بسیار مهم است. اما این تاینکه رقبای شما در چه وضعیتی قرا
خواهید برند خود را نسبت به رقبا در یک رقابت است. اگر شما میبزرگ کسب و کار و 

های رسیدن تواند یکی از راهوضعیت باالتر و بهتر قرار دهید محتوای یونیک و تاثیرگذار می
تواند به نگ و مخصوصا بازاریابی محتوا میی مارکتیبه این قله باشد. تحلیل رقبا در زمینه

 .ازل را کنار هم بچینید و نتایج بهتری کسب کنیدشما کمک کند تا قطعات این پ
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 شما  استراتژی محتوا بهبود (Benchmarking) هدف کلیدی فرایند سنجش و تحلیل رقبا

ید و به آن شتاب تر کنخود را قوی بازاریابی محتوا توانید تاثیر است که از طریق آن می
شوند. حاال ارزش برند شما منجر میها در نهایت به باال بردن بیشتری بدهید. این فعالیت

 شود و چرا آنقدر اهمیت دارد؟این تحلیل رقبا چگونه و به چه شکل انجام می
 

 چگونه تحلیل رقبا را انجام دهیم؟

ه و سرراست است و خواهید تحلیل بازاریابی رقبا را شروع کنید؟ بسیار سادمی
که   (KPI) های کلیدی عملکردشاخصول شما ی اهای زیادی ندارد. در مرحلهپیچیدگی

های بازاریابی مدنظر خودتان را کنید. سپس کانال قصد دارید آنالیز کنید را تعریف می
کنید. با این مراحل شما کنید و در نهایت رقبای موردنظر خود را وارد ماجرا میمشخص می

استراتژی رقبای خود ها و توانید شروع به نوشتن یک گزارش کنید و طرح کلی و دیدگاهیم
 شوند؟ بین ببرید. اما این مراحل چگونه انجام میرا زیر ذره

 

 :نکته در مورد شروع فرایند تحلیل رقبا آورده شده است 4در اینجا 
 

 .های خود را مشخص کنید کانال  -2
هایی که برای م مشخص کنید. کانال یابی مورد تحلیل خود را ههای بازارشما باید کانال 

ی اهمیت باالیی دارند را شناسایی کنید حتی اگر شما هیچ رقبای شما در درجه شما و
 های مارکتینگ نداشته باشید. فعالیتی در این کانال 

 
ب مخاطب اگر بدانید رقبای شما در چه جاهایی بیشتر فعالیت دارند و سهم هر کانال در جذ

 اریابی خود کنید.توانید این کانال را هم وارد جریان بازچه میزان است می
های اجتماعی مانند فیسبوک، شوند. شبکهها تنها شامل وبسایت و وبالگ نمیاین کانال  

های های تلگرام، تامبلر، مدیوم و یا نسخهاینستاگرام، توییتر، لینکدین، یوتیوب، کانال 
ها هستند. در حقیقت نیز بخشی از این کانال  …ویرگول، آپارات و  ایرانی آن مانند

 .های تحلیل رقبا باشدترین و بهترین راهتواند یکی از آسانهای اجتماعی میشبکه
 
 
 
 

1- KPI  های خودتان را تعریف کنید. 
ا در های موردنظرتان را تعریف کنید. این معیاره KPI در ابتدا، معیارهای بازاریابی یا همان

های بازاریابی مختلف رصد و کانال ها را در حقیقت مواردی هستند که قصد دارید آن
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های اجتماعی نظیر میزان های عملکرد شبکهی شاخصارزیابی کنید. برای مثال، مطالعه

یا همان شناساندن  Brand Awareness تواند به شما کمک کند تاافزایش مخاطبان می
 ید.برند خود را بهبود ببخش

ی بیشترین میزان تاثیرگذاری را دارند. هایمخصوصا اگر بدانید رقبای شما در چه پلتفرم 
های ی نرخ توزیع محتوا در پلتفرماین کار با آنالیز توزیع محتوایی رقبا )از طریق مشاهده

توانید یک های آنالیز توزیع محتوا این است که میپذیر است. یکی از مزیتمختلف( امکان
 .های مختلف ایجاد کنیدامه یا تقویم محتوایی برای انتشار محتوا در پلتفرمبرن

یا همان درگیر شدن مخاطب با محتوا  (Engagement) از طرفی، معیارهای تاثیرگذاری
ی شما را مشخص کند. محتوایی که کاربران تواند نوع محتوای سودمند و پربازده حوزهمی

 کنند و بازخوردهای بهتری دارد.میشما بیشتر با آن ارتباط برقرار 
 
توانید استراتژی محتوا خود را با در نظر گرفتن این نوع محتوا تطبیق از این طریق می 

توانید محتوای بدردنخور و با دهید. یک مزیت بزرگ دیگر این است که شما به راحتی می
در جاهای بهتری ی ضعیف را شناسایی کنید و هزینه و وقت خود را نرخ بازگشت سرمایه

، کامنت، ا سهم اینتراکشن محتوا )الیکی نرخ یصرف کنید. همچنین با مشاهده
 در محتوا تاثیرگذاری میزان از حقیقی آماری به توانیدمی( …گذاری، ریتوییت و اشتراک
 .کنید پیدا دست مختلف  هایکانال  و هاپلتفرم 

 
 .رقبای خود را تعیین کنید  -3

شناسایی کنید. در ضمن باید بدانید چه حوزه و  باید رقبای خود رادر این مرحله شما 
شده و مطرح گیرید. به طور مثال رقبای شناختهای را برای مقایسه در نظر میحیطه

 شناسید. ها را میها در رقابت هستید و احتماال آنبرندهایی هستند که شما مستقیما با آن

در حال رقابت با چه برندهایی مید خود این رقبا مهم بردارید و بفهحاال باید یک قدم 
کنند که بهتر از بقیه هستند یا هستند؟ شما؟ رقبای دیگر؟ آیا این رقبا مستقیما اذعان می

های خودشان را نمایش بدهند؟ بهتر است کنند ارزش محصوالت و سرویسسعی می
 باشید. در بازار هم داشتهرندهای تاثیرگذار نگاهی هم به برندهای مطرح و شناخته شده و ب

 

های متنوعی دارند که کنند و استراتژیها را اشغال میاین برندها معموال اولین جایگاه 
های بسیار تاثیرگذاری به شما بدهد. یک دید کلی از بازار و رقبای شما با توجه تواند ایدهمی

تاثیرگذار یابی محتوا بسیار تراتژی برای بازارتواند در ایجاد یک اسبه کیفیت رقبای شما می
توانید دست پیدا کنید و باشد. چرا که شما از طریق رقبای خود به رفتار مخاطبین نیز می

 این شناخت در ساختن پرسونای مخاطب تاثیر بسیار زیادی دارد.
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ع محتوای ها و نووقتی رقبای خود را شناختید حاال نوبت آن رسیده که فهرستی از کانال  
 .بسازید هر کانال 

کنند. ی مهم: حتما بررسی کنید که رقبای شما چگونه خودشان را از بقیه متمایز مییک نکته
ها ترین گزینه باشد. تنها به متنتواند اولین و مهم ها میدر حقیقت کیفیت محتوای آن
ا ها رکنید و کیفیت آنها را چک ها، اینفوگرافی و حتی پادکستتوجه نکنید. ویدیوها، عکس

ها ها برای سئو را نیز در محتوای آنتوانید کاربرد کلیدواژهتمایل داشتید میارزیابی کنید. اگر 
 .به صورت همزمان بررسی کنید 

 
 
 
 
 

 

   به ما بسپارید را سایت یا سئو سایت تان مدیریت میخواهید  اگر  توجه :
 تماس بگیرید .  974 0939 3900ا شماره میتوانید ب

 

 
 .یک گزارش برای تحلیل رقبا بنویسید -4

آماده  ها از تمام جهات حاال باید یک گزارش آماده کنید.ها و بررسی آنآوری دادهبا جمع
فرض آن های اولیه و پیشتوانید نمونهاست. حتی میی کار ترین مرحلهدهکردن گزارش سا

 را از اینترنت پیدا کنید و مطابق دستورالعمل آن گزارش بنویسید. 
 

ها را های تعیین شده را به طور کامل لحاظ کنید و نتایج هر کدام از رقبا و کانال  KPI تمام
سب با آن وارد تایج کیفی را هم متنابنویسید و سعی کنید ندر بخش مخصوص به آن 

اید را هم ها دیدهانگیزی که در طی بررسی محتوای سایتهای جالب و هیجانکنید. نکته
 .ها استفاده کنیددر این گزارش مکتوب بیاورید تا در آینده از آن

 
 

توا ایجاد یک استراتژی مح این گزارش برای شتاب دادن به بازاریابی محتوا فعلی شما و یا 
 .توانید این کار را هر چند یک بار و با رقبای مختلف انجام دهیدو می جدید کاربرد دارد
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 چگونه از تحلیل رقبا بهترین نتیجه را بگیریم؟ 

ی عمل کنید. در نظر تحلیل رقبا به تنهایی جوابگو نیست و باید این تحلیل را وارد حوزه
های جدید و رقبای جدید همواره دن استراتژیداشته باشید که تحلیل منظم رقبا و رصد کر 

 هایی تازه در بر خواهد داشت. ایده

 

 

آماده کنید و هر بار محتوای  حاال باید ابزارها و محتوای الزم را متناسب با استراتژی جدید
خود را نیز بررسی و تحلیل کنید. نرخ برگشت سرمایه و میزان رشد آن را با استراتژی جدید 

های تاثیرگذار رقبای خود را هم باید وارد میدان بازاریابی محتوا ها و کانال تفرمبسنجید. پل
 .خود کنید

 

 

ی محتوا مستند، دقیق و کارشده، برند شما یک تحلیل جامع از رقبا با یک استراتژی بازاریاب
. توانید نسبت به رقبای خود چند قدم جلوتر باشیددهد و میرا در باالترین وضعیت قرار می

برند. اینتراکشن و انگیز خواهید داشت که کاربران شما از آن لذت میحاال محتوایی شگفت
نین اشراف بیشتری روی بازار و اهید کرد و همچتعامل مناسبی با مخاطبان خود برقرار خو

 .مخاطبین هدف خود خواهید داشت
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 صفر تا صد تولید محتوا 

 
 قسمت اول: محتوا را بشناسیم

کند به احتمال زیاد تولید محتوا است. و با شنیدن نام محتوا به ذهن خطور می یزی که اولین چ
بندد تولید محتوا از نوع متن اولین عبارتی که پس از شنیدن تولید محتوا در ذهن ما نقش می

 و نوشته است. 
 

یر است قطعا خ شود؟ پاسخآیا واقعًا همینطور است و محتوا صرفًا به تولید محتوا محدود می 
های بازاریابی محتوا است که با توجه به موضوع، لحن آن زیرا تولید محتوا یکی از بخش 

تواند ابزاری برای فروش تواند منجر به جذب مخاطب، جلب اعتماد او و در مراحل باالتر میمی
 .و جلب اعتماد مشتریان محسوب شود

 
 شود؟ تم میمتنی خ  محتوای و اما سؤال بعدی این است: آیا تولید صرفًا به 

اصلی تولید محتوا   قالب4پاسخ به این سؤال نیز قطعا خیر است زیرا محتوای متنی یکی از 
 .شوندهای تولید محتوا محسوب میاست و صوت، ویدئو و تصویر نیز دیگر قالب 

 :حال وقت پرداختن به تعریف علمی محتوا است
 

بان از طریق یک کانال و در یک فرم  به مخاطدف خاص ارائه اطالعات با یک ه  “ :اگر محتوا را
 :پنج جزء اصلی این تعریف عبارتند از تعریف کنیم  ”خاص

 

 اطالعات
هایی است که مخاطب باید  ترین ایدهکنید؟ اطالعات، ترکیبی از مهمهایی را منتشر میچه ایده

ها ه ها( که از آن ایدتوضیحات و نمونه ها را بداند. نیاز به دانستن جزئیات کلیدی )شواهد، آن 
 .کنندپشتیبانی می

 هدف
خواهید مخاطبان به چه چیزی فکر کنند؟ چه احساسی دهید؟ می چرا این کار را انجام می

داشته باشند؟ چه کاری انجام دهند؟ محتوا زمانی بسیار موفق است که شما آن را برای رسیدن  
 .رکز شویدی آن هدف خاص متممنابع خود بر رو  به یک هدف خاص طراحی کنید و با تمام
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 مخاطب
وکارها و برندها  برای این محتوا مخاطب هدف شما چه کسی است؟ بسیاری از مواقع، کسب 

کنند. افراد و مخاطبانی که بدون شناخت نیاز مخاطب و توجه به او، محتوا تولید می
 .ها را شناسایی کنیدآن ها و سؤاالت ها دست یابید، دغدغه خواهید به آن می

 کانال
های اجتماعی؟ وبالگ خودتان یا  رسانید؟ در شبکه چگونه محتوا را به دست مخاطبان خود می

ها بستگی حضور مخاطب شما دارد. اگر مخاطبانتان بیشتر در های پربازدید؟ همه اینوبالگ
اینستاگرام باشد، نه وبالگ و نه سایر اینستاگرام حضور دارند، تمرکز اصلیتان باید روی 

 .های اجتماعیکه شب

 

 فرم
ها، دهید؟ پس از انتخاب کانالچگونه روابط خود با مخاطب را در آخرین حالت نمایش می 

یک؟ چگونه رسد.. ویدئو، پست وبالگ، مقاله یا پادکست؟ کدام نوبت به نوع محتوا می 
 به گوش مخاطب برسانید؟  توانید به بهترین نحو ممکن پیامتان رامی

 
 

 نه شروع کنیمقسمت دوم: چگو

شنوید، مغزتان به چیزی جز نوشته و متن و بیایید رو راست باشیم وقتی کلمه محتوا را می
نامه چطور؟ شاید  کند؟ به پرسشکند؟ واقعا به گزارش فکر مییم فکر  …طومار و کتاب و

های گوناگونی دارد همانطور که ها و فرمتقالبباورپذیر نباشد ولی حقیقت دارد و محتوا 
است مسابقه فوتبال باشد، ممکن مثال زدم محتوا ممکن است یک گزارش باشد، ممکن 

است موزیکی باشد که در حال گوش دادن به آن هستیم و از آن هم فراتر چیزی که به آن 
ی محتوا با ما های کلکنیم خود یک محتوا است. در این بخش با معرفی قالبفکر می

 .همراه باشید
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 محتوای متنی

این کتاب هایی که ما در تحقیقات جهانی انجام شده در حوزه محتوا و البته پژوهشرد
انجام دادیم همواره محتوای متنی توانسته بیشترین اعتماد مخاطب را جلب کند. به همین 

هایی شوند. یا در بین مجموعهمیدلیل است که مقاالت پژوهشی در قالب نوشته منتشر 
 ها موجود است، کتابشان بیشتر جنبه یادگیری و فیلم بیشتر که هم کتاب و هم فیلم آن
 .انگیزدگیرد و به طور کلی نوشته حس اعتماد در ما برمیجنبه سرگرمی را بخود می

 

 محتوای صوتی

تواند تأثیر مضاعفی نسبت به قالب میهای صوتی در بازاریابی محتوا صوت و انواع جلوه
های طالیی رادیو بسیاری از محتواهای صوتی ر سال متنی داشته باشد و به همین دلیل د

ها های برای میلیونهای موسیقی کالسیک، اخبار و گزارشسرتازجمله کمدی، درام، کن
 .شده استآمریکایی پخش 

 

 محتوای ویدئویی

های دیجیتال، تأکید بر تولید محتوای ویدئویی وجه در رسانهتاخیرًا یکی از روندهای قابل
ی به یاری در این زمینه معتقدند که تغییر رویه به استفاده از محتوای ویدئویبوده است بس 

دلیل تغییر عادات رسانه است و این مسئله که مردم کمتر به تمایل خواندن کلمات دارند در 
 تأثیر نیست. این تغییر رویه بی

ده ، بهترین ش های مشخصدانند که با چارچوبخوبی میوزه مدیران بازاریابی محتوا بهامر 
های و توضیحی، مصاحبه های آموزشیموضوع برای تولید محتواهای ویدئویی، تهیه فیلم

 .یدئوهای تبلیغاتی استو و …های بدون تاریخ انقضا همچون تهیه غذا و مسئوالن، فیلم
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 تصویریمحتوای 

یتال است و بازاریابی محتوا بصری امروزه یکی از پرطرفدارترین محتواهای بازاریابی دیج
وییتر، لینک دین، بوک، تهای اجتماعی بصری مانند فیساستفاده روزافزون از رسانه
صاحبان کسب و کار و بازاریابان دیجیتال آنالین  تا شده موجب …پینترنست، اینستاگرام و 

محتوا استفاده فراوانی برای رسیدن به اهداف خود داشته باشند.. از عوامل  از این نوع
کند ها را به خود جلب میمحتواهای تصویری، این است که این نوع محتوا توجهموفقیت 

تر بوده و یکنواختی محتواهای متنی را نیز ندارد. آمارها نشان ند تولید آن سادهو فرآی
 رصد ارتباطات انسانی را تشکیل داده است.د ۹۳دهد که محتوای بصری می

 

 

 

 قسمت سوم: در چه فرمتی بنوسیم

شود و پس از انتخاب قالب محتوا مرحله بعدی  های محتوا خالصه نمیحتوا صرفًا به قالب ولید منحوه ت
انتخاب فرمت محتوا است. بارها و بارها شاهد آن بودیم که سلیقه مشتریان تغییر کرده و به موجب  

 اند. های بازاریابی نیز دچار تحول شدهآن تاکتیک 

ساس کار خود را تغییر دهند. قبل از پرداختن به نحوه تولید محتوا وه و ائما شیبنابراین بازاریابان باید دا
های اشاره شده اجازه دهید با یک مثال تفاوت بین فرمت محتوا و قالب محتوا را در هریک از فرمت 

بیان کنیم: محتوای ویدئویی یک قالب محتوا است، اما این ویدئو چه فرمتی خواهد داشت؟ گزارش؟  
  فرمت یک …گزارش، پخش زنده، موشن گرافیک و   گرافیک؟ به هرکدام از مواردموشن   ده؟ یاپخش زن 
 .شوند می  محسوب محتوایی

 

 :های محتوایی بپردازیمترین فرمتحال وقت آن است که به معرفی برخی از رایج
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Article (مقاله) 
بارزترین  ربط هم نیست و ازبیشناسیم که چندان میاغلب ما این مقاالت را به وبالگ یا مقاالت وبالگ 

کلمه آن، پرداختن به یک موضوع خاص و فاقد پیام  3000تا  1000های آن تعداد کلمات بین ویژگی
 .اشاره کرد چک لیستی و چگونگی توان مقاالتتبلیغاتی بودن، است که از انواع رایج آن می 

 

ebook ( کتاب الکترونیکی) 
دهند، البته رایگان در اختیار شما قرار میهایی را به رایگان ها کتاب سایتاید که وببسیار دیدهحتماال 

رایگان که خیر! حداقل یک ایمیل ناقابل در ازای هر دانلود از شما خواهند گرفت. به این محتوا کتاب 
ید محتوایی قرار دهید که گویند و بیشتر جنبه آموزشی و کاربردی دارد. خالصه بگویم باالکترونیکی می

ادن ایمیل داشته باشد. این نحوه تولید محتوا دو فایده اصلی برای نظر مخاطب ارزش دانلود و د از
شناساندن برند خود به عنوان مرجع علمی ،آوری دیتابیس از مخاطبانجمع  :سایت شما خواهد داشتوب

 نزد مخاطب
 
 

 پادکست
دهد تا به امکان را به فرد میشده نامید، به این صورت که این توان رادیوی شخصی پادکست را می

حتوای صوتی مورد عالقه خود را در هر زمان که بخواهد گوش دهد. امروزه با توجه به اتالف وقت م
 احترام مردم وقت به   تنها نه  پادکست تولید با …افراد در وسایل نقلیه عمومی، پشت چراغ قرمز و

 .یدده افزایش نیز را خود اثربخشی دتوانیمی بلکه  گذاشته 

 

 گرافیکموشن
موشن گرافیک آنچه را که معموالً ثابت و بدون حرکت است، از طریق ترکیب انیمیشن و طراحی 

ها برای های سینمایی و انیمیشنها این شیوه در فیلم کند. سالگرافیک به ویدیوی دیجیتال تبدیل می 
شد اما با پیشرفت بازاریابی میها استفاده ها و دیگر کاربرد زمینه پس به حرکت در آوردن عناوین و 

های سینمایی و تلویزیون پا فراتر نهاد و به ابزاری پراهمیت و حور، کارکرد آن از حد فیلم ویدیو م 
 .محبوب در ارائه محتوا تبدیل شد

 

 

 

 رد کنیم ا قسمت چهارم: چگونه مطلبمان را استاند
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های جستجو بوده و به ت شما در موتور سایتولید محتوا یکی از مهمترین عوامل رشد و بهبود رتبه وب

صدر نتایج جستجو شده، کمک شایانی خواهد کرد. اما آیا حقیقتًا صرف آنکه دیده شدن برند شما در 
 خواهد خواند؟   محتوایی تولید کرده و آن را در سایت خود بارگزاری کنیم، مخاطب آن را خواهد دید،

گوگل،  مخاطب خواهد بود و رسیدن به استانداردی که  گوگل بهترین ابزار برای رساندن پیام به گوش
سازی برای موتورهای جستجو یا همان سئو است. در  محتوای شما را پیشنهاد دهد دقیقا تعریف بهینه 

داردهای گوگل تولید شده و  حقیقت محتوای سئو محور محتوایی هستند که متناسب با سلیقه و استان 
 الت مخاطبان شما را پوشش خواهد داد. به نوعی پاسخی برای نیازها و سوا

البته برای سئو تنها نوشتن محتوای خوب کافی نیست و بخشی از آن به بیرون از سایت ما مربوط   
شما معرفی  سایت را به ترین استانداردهای سئوی درون وب شود که در این بخش سه مورد از رایج می
 :ون سایت معرفی خواهیم کردهای برای سئوی بیرکنیم و در مطالب بعدی روشمی

 Title-tag تگ عنوان
ترین عوامل برای سئو است. چرا اهمیت دارد؟ به این دلیل که به ترین و مهمتگ عنوان، یکی از اساسی

ی کلیدی تشخیص دهند. بنابراین کلمه کند موضوع محتوای شما را موتور جستجوگر و کاربران کمک می
جایگاه مناسبی به دست آورید باید درون تگ عنوان باشد و حتی بهتر بندی آن خواهید در رتبه که می

های با کلمات کلیدی در آغاز  ، تگ عنوانMoz سایتشد. براساس وبست تگ عنوان با آن آغاز میا
 .ایان خود داشتند مفید بودندهایی که کلمات کلیدی را در پبهتر از تگ عنوان

 

 Meta-Description توضیحات متا
خوبی  کنند. اگر به ا، همچون یک دروازه بین موتور جستجوگر و مخاطبین شما عمل میات متتوضیح

های مثبت برای ها تأثیر بگذارند که یکی دیگر از نشانه توانند روی تعداد کلیک تهیه شده باشند می 
  است. فقط از استفاده نکردن توضیحات متای یکسان برای دو مطلب غیرهمسان درموتور جستجوگر 

ا در موتور جستجوگر ی شمتواند باعث کاهش رتبه سایتتان اطمینان حاصل کنید. این موضوع می وب
تان در توضیحات متا  شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه کنید آن است که حتما از کلیدواژه

 .استفاده کنید

 

 

 Alt tag متن جایگزین تصویر
ما برای کنند، امکان دیدن تصویری که شا بررسی میسایت شما رزمانی که موتورهای جستجوگر وب

دهد افزودن  انجام می  Alt tag ها ممکن نیست. چیزی که گذارید برای آن مخاطبینتان به نمایش می 
ن محتوای عکس شما و دادن ارزش در  امکان فهمید   متنی به جای عکس است که به موتور جستجوگر
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باره باید به آن توجه کنید آن است که اگر عکس فقط  دهد. موضوعی که در اینسئو را به آن می 

ی دارد، نیازی به داشتن متن جایگزین تصویر نیست چرا که این کار به بهبود سئو  ی زینتی و زیبایجنبه 
 .کندسایت کمکی نمیوب
 

 :تولید محتوای دیجیتال نکات جالب توجه در 

ارتباط شما با مشتریان و مخاطبانتان را  تواند بازاریابی از طریق تولید محتوا در اینترنت می
گرفت و طرفه صورت میافزایش دهد و شما را از فضای تبلیغات سنتی که به صورت یک

شد، به سمت فضای تعامل با مشتریانتان تنها به انتقال پیام شما به مخاطبان ختم می
آنان را بهتر و با های آتی سوق دهد تا با استفاده از نظرات و پیشنهادات مخاطبان، نیاز

 .تر بر طرف نمایید. در بازاریابی محتوا توجه به نکات ذیل خالی از لطف نخواهد بودکیفیت

 و کارتان را انتخاب کنید های اجتماعی مرتبط با کسبشبکه •

نه در یک شبکه اجتماعی فعال بودن و بقیه را به حال خود رها کردن خوب است نه هجوم 
ای حساب شده به دنبال ندارد. شما که در نهایت نتیجه اجتماعی های شبکه به سمت تمامی

وقتیکه یک فروشگاه اینترنتی لباس دارید، به طور حتم شبکه اجتماعی لینکدین به دردتان 
خورد. چون همانطور که در مقاله چگونه رفتار کنم تا در لینکدین ماندگار شوم این شبکه نمی

توانید در لینکدین مانند کانال وردار است و شما نمیاجتماعی از فضایی رسمی و جدی برخ
تلگرامتان بلندگو دستتان بگیرید و محصولتان را تبلیغ کنید و از محصوالت جدیدی که 

خورد در فروشگاهتان عرضه کرده است صحبت کنید. پس لینکدین به درد فعالیت شا نمی
 .ی و کارساز باشدتواند بسیار راهبردبرای شغل شما می اینستاگرام حالیکه

 محتوای منظم و پست های مستمر •

اید، به تنهایی زیبا نیست بلکه باید ظروفی در آن چیده دکور خالی که کنار منزلتان جای داده
و کارتان  های اجتماعی کسب شود که زینت بخش منزل شما باشد. سایت، بالگ یا شبکه

اید، استفاده کرده و که به خدمت گرفته نیز همین ویژگی را دارد. شما باید از این ظرفیتی
محتوای جذاب به سایت و   .های خود را بروزرسانی کنیدو پست محتوا به صورت مستمر 

 .و استمرار آن، تمایز آن را در پی دارد دهدو کارتان جلوه می های اجتماعی کسب شبکه

 ریزی و مدیریت پروژهتقویم، برنامه •

مهم و کاربردی است، در بازاریابی آنالین از اهمیت بسیار  ریزیاگر در همه امور برنامه
بیشتری برخوردار است. مناسبت ها و رویدادها در تقویم کشور، تقویم جهانی و بر طبق 

بندی تمامی اتفاقاتی های در صنایع مختلف، زیاد است و همین موضوع با جمعبندیحوزه
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ارسال کمپین برای مشتریانمان، آغاز و پایان  افتد، مانند زمانکه در حوزه کاری ما اتفاق می

 به مخصوص هایفعالیت و کاری تقویم نوشتن سمت به را ما …ها وحراج ها و تخفیف 
  و شکل ما ریزیبرنامه مدون، تقویمی داشتن با که چرا. دهدمی سوق مخصوص روزهای
د، کارهای شوا و پست های ما بهتر میمحتو مدیریت گیرد،می خودش به خوبی شمایل

سمت بالفعل شدن هدایت کرده و در نهایت بازاریابی آنالین ما را به  بالقوه ما را به
 سازد. موفقیت نزدیکتر می

هایی به آن اضافه البته که تقویم شما هر چند وقت یک بار نیاز به بازبینی دارد تا فعالیت
ژه تعریف کنید و آن را ریزی های خود پروی برنامهچنین براشده و یا ویرایش شود. هم

 .ریت کنیدمدی

 اقداماتتان را رصد کنید •

ی اجتماعی خود به اشتراک فکر نکنید پس از اینکه کمپین فرستادید، پست در شبکه
 کار …گذاشتید، ایمیلی مناسبتی را ارسال کردید، محتوایی در بالگ خود بارگزاری کردید و

 باقی مانده است. است، خیر! نصف دیگر راه  رسیده اتمام به شما

رفتارها، تعداد الیک ها، کامنت ها، بازدید از ایمیل را بررسی کرده و تحلیل کنید و براساس 
بازاریابی  آن تصمیم بگیرید که بعد از این چه اقدامی را باید انجام دهید. یکی از اصول 

تیرتان به  ا درست به کار نگیرید شک نکنیدهای ارتباطی شماست و اگر آن ر، مهارت آنالین
 خطا خورده است.

اید بر ارسال مداوم های مثبتی را ندیدهاید و پس از آن واکنشاگر ایمیلی را ارسال کرده 
ایمیل هایی مشابه تعلل کنید و آن را مجددًا از فیلتر بررسی و بازبینی خود بگذرانید. دیگر 

ان حک شود، گذشته و کارتان در اذه دارید از کسبزمان اینکه شما تصویری که دوست 
بینند و خود نسبت به برند شما تعبیر و تصاویر و اقدامات شما را میاست مخاطبان 

 .تر برداریدشدهکنند. پس قدم هایتان را حساببرداشت می

 

 

 

 خالق باشید •

تقلید به جایی از تکرار و  .هاستدنیای امروز، دنیای خالقیت ها و نوپردازی
لگوی در ذهنتان، کاری نو بیافرینید. وقتی است، اما از ا الگوبرداری خوب .رسیدنمی

دانید، پس برای این هوش باید هزینه کنید تا بتوانید به مخاطب  مخاطبتان را باهوش می
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و مشتریتان بقا و ماندگاری بدهید. تیمی خالق را جمع کنید، از ریسک کردن نترسید، به 

یرون بدانید از درون افکار نو، کارهای بزرگ بها را بررسی کنید و ها بها دهید و آنهاید
 .آیدمی

 

انداز آن تا بازاریابی دیجیتال و چشم:  ۱مطالعه آزاد 
 2020سال 

  

از آنجا که عصر ارتباطات است و ضروری است از پتانسیل رو به رشد فضای مجازی در 
بدانیم. به  ل بازاریابی دیجیتا بهره ببریم، ضروری ست در خصوصی کسب و کار خود توسعه
های تبلیغ محصوالت و نمادهای تجاری )اینترنتی( یکی از راهبازاریابی دیجیتال  عبارتی

باشند. از های دیجیتال بی نهایت فراگیر و جهان شمول میمحسوب می شود. امروزه رسانه
رویکردهای بازاریابی  استفاده از ها و باتوان با بکارگیری آنهمین رو می

 را تبلیغ کرده و به شهرت نام تجاری خود بیافزاییم. ت خودمحصوال دیجیتال 

های ی رسانهباتوجه به گسترش فناوری و تحوالت عظیمی که طی چند سال اخیر در زمینه
بازاریابی  دیجیتال صورت گرفته، ضروری است بدانیم طی چند سال آتی چشم انداز

 چگونه است؟ ال دیجیت

ر زرق و برق و های رباتیک پشهری مملو از ماشینتصویری که از آینده داریم آرمان 
  2015های پرنده است. به یاد دارم که دیدگاهم در گذشته نسبت به آینده و سال ماشین

های پرنده بود. تکنولوژی از های قابل تنظیم و ماشیناعتقاد به ظهور هاور بوردها، کفش
 .گذشته تا به امروز بی نهایت تغییر کرده است

شود نه انقالب. از همین رو معتقدیم انیم تغییر یک تحول محسوب میدکه می همان طور
غیر محتمل است. با این حال، بر این باوریم که در  2020که احتمال تجلی بازاریابی تا سال 

ه می دهد و تأثیر شگرفی روی ی نه چندان دور، بازاریابی به رشد خود اداماین آینده 
روند  بینی را در خصوصگذارد. به عنوان یک بازاریاب سه پیشهای آنالین شما می کانال 

 :دانممحتمل می  2020در سال  بازاریابی دیجیتال 

 :شخصی سازی بیشتر (1
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این  نهایت مؤثر باشد. با این حالتواند بیسازی چگونه میبازاریابان درک خواهند کرد که شخصی

ست شود. به اهمیت این نکته ایمان ندارید؟ کافییاستراتژی نسبتًا کمتر مورد استفاده قرار گرفته م
 2020تا سال  روند بازاریابی دیجیتال  .نگاهی بیندازید بازاریابی ضعیت فعلی شخصی سازی دربه و

 .ای خواهد بود که بیشترین تمرکز به روی شخصی سازی استبه گونه

مبتنی بر رفتار استفاده  سازی و یا اطالعاتگذاری بازاریابان از شخصیز سرمایه٪ ا29تنها  •
 .کندمی

 .نمایندسازی نمیهای تجاری محتوای ایمیل را شخصیاز مارک  %70 •
های تجاری شخصی و یا کنند که مکاتبات مارک از مصرف کنندگان حس می %35صرفٌا  •

 .مرتبط است

های بازاریابی فعلی، کمبود جدی شخصی سازی وجود دارد. فعالیتبینید که در می
 .سازی را افزایش داده استمشابه عملکرد کارزارهای شخصی تحقیقات

% نرخ کلیک 41٪ نرخ باز کردن و افزایش 29های شخصی منجر به افزایش بازاریابی ایمیل •
 .گردددرون ایمیل می

 .چ منفعتی برایشان ندارد، خسته شده انداز مصرف کنندگان از محتواهایی که هی %74 •
•  

 2020از زمان حال تا سیر تحول شخصی سازی  چگونگی

های تجاری روی نرم افزارهایی سازی مستلزم استراتژی، زمان و منابع است. عالمتشخصی 
ها سازند. آنو سازگار را ممکن می تولید محتوای هوشمندانه نمایند کهسرمایه گذاری می

کنندگان سازی مستلزم درک تازه ای از مصرفهمچنین تصدیق خواهند نمود که شخصی
ر د و برنامه ریزی بهتر است. نقشه راه مصرف کننده و تقسیم بندی به عناصر ضروری هخو

 .کارزار بازاریابی تبدیل خواهد شد

  

 

 

 ی راه مطابق عنصر جذب مشترینقشه (2

ی نقشه راه مطابق عنصر جذب مشتری تهیه روند بازاریابی دیجیتال، یکی دیگر از تحوالت عمده در
دهید یک گام رض کنیم تمامی خوانندگان از نقشه راه مشتری آگاهند، اجازه است. پیش از اینکه ف

نقشه راه مشتری، یک چهارچوب  .عقب رفته و اندکی اطالعات ابتدایی در این خصوص ارائه نماییم
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ی مصرف کنندگان را هنگام تعامل با نام تجاری شما نشان ل تجربهجامع است که تمامی مراح

چوب یک قیف فروش کالسیک است که به تصویری مشابه ات، این چهاراز بسیاری جه .دهدمی
به عبارتی این نمایش تصویری از استراتژی بازاریابی شما و  .تبدیل شده است کندی لند بورد بازی

 .ا هدف نهایی واداشتن مصرف کنندگان به خرید استتان بنقاط ارتباطی با مخاطبان

 2020ال تا سال چگونگی سیر تحول نقشه راه از زمان ح

سازی تجربه های تجاری در شخصنقشه راه یک استراتژی موفق است. نقشه راه به مارک
قابل  رفتار خرید غیر  پیگیری.کندمصرف کننده و تعامل فعاالنه با مخاطبان خود کمک می

کنندگان و اطالعاتی برای ، مستلزم درک کامل و دقیقی از مصرفبینی مصرف کنندگانپیش 
و اغلب  این مسئله کار ساده ای نیست باشد. به هر صورتانی از نظرات شما میپشتیب
ی فروش را، های بازاریابی در نقطههای تجاری نقشه راه و یا حداقل تحقق تاکتیکمارک 

 .گذارندکنار می

 ی بازگشت سرمایهتوانایی پیش بینی و ارائه (3

ی بازگشت سرمایه است. ی و ارائهپیش بین توانایی روند بازاریابی دیجیتال  سومین تغییر در
اطالعات در نهایت آنچه را که همه خواهان آن هستند، به عبارتی توانایی پیش بینی 

های زاریابی، مملو از تجزیه و تحلیلی بای هر کارزار بازاریابی ارائه خواهد کرد. آیندهنتیجه
دت زمان طوالنی به عنوان یک بینانه برای مهای پیشبینانه است. تجزیه و تحلیلپیش

های پیش بینانه و تحلیل های بیمه از تجزیهگرفت. شرکتعلم آماری مورد استفاده قرار می
فاده های مالی از آن برای پذیرش وام استبرای پیش بینی خطرات و شرکت

تا  کننددر حال حاضر برای بازاریابان اطالعات کافی ارائه می بازاریابی دیجیتال .کنندمی
استراتژی ها و کمپین های خاص ی خود را بدقت از طریق ی سرمایهها بتوانند بازدهآن

 .پیش بینی نمایند

 

 

 

 2020چگونگی سیر تحول بازگشت سرمایه بازاریابی از زمان حال تا سال 

مد  های خالقانهکنند, در حقیقت به راه حلزمانی که بسیاری از مردم به تبلیغات فکر می
در حال تغییر  مد من اندیشند. دوران سنتی تبلیغاتبرای هر نام تجاری می ن درپرمن و دا

های خالقانه دست سازمان ها و بازاریابان از اعتقاد به ایده .به تبلیغات دیجیتال است
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برداشته اند و در عوض به سوی ارائه ارزش کسب و کار که یکی دیگر از روش های بیان 

  .ر رویه داده اندبازگشت سرمایه است, تغیی

اطالعات و استراتژی های هوشمندانه مورد تمرکز است, چرا که جمع آوری اطالعات از 
اری از هر کارزار کارزارهای بازاریابی منجر به پیش بینی دقیق بازگشت سرمایه نام تج

صادقانه باید گفت که هم اکنون این مسئله در حال وقوع است, اما تا  .دیجیتال خواهد شد
بان خواهد تجزیه و تحلیل های آی بی ام واتسون هنجار جدیدی برای بازاریا 2020ل سا
 .بود

  

 محبوبترین گرایشات فناوری برای بازاریابان

بیشترین تأثیر را روی شرکت های بازاریابی  2020کدامیک از گرایشات فناوری تا سال 
 خواهند داشت؟

  2020تا سال  دیجیتال  زاریابیروند با های صورت گرفته در خصوصطبق پیش بینی
 :اولویت گرایشات فناوری برای بازاریابان به قرار ذیل می باشد

 درصد گرایشات فناوری ها ردیف

 59  دستگاه های موبایل و شبکه 1

 45 فناوری ها شخصی  2

 39 چیزنت  3

 38 تجزیه و تحلیل پیش بینانه 4

 37 کالن داده /هوش مصنوعی 5

 25 افزودهواقعیت مجازی/  6

 24 فناوری های پوشیدنی 7

 22 دستیار مجازی محتوای هوشمند  8

 10 فناوری زنجیره بلوکی 9
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 2020برجسته ترین کانال ها در سال 

از طریق کدام سه کانال برتر فعالیت های بازاریابی  2020تان در سال مشتریانانتظار دارید 
 سازمان شما را تجربه کنند؟

 صدرد کانال ردیف

 63 رسانه های اجتماعی 1

 53 وب 2

 47 برنامه های کاربردی موبایل 3

 46 وب موبایل 4

 36 ایمیل 5

 17 پست سر راست 6

 15 تلوزیون 7

 14 پرینت 8

 7 رادیو 9

 1 سایر  10

  

 

ی کمتر روی آمار جذب مشتریان و تمرکز بیشتر روی بازگشت در آینده بازاریابان به دنبال تکیه
شود. بازگشت سرمایه امری باشند؛ که هدف نهایی هر کارزار بازاریابی محسوب میمایه میسر 

 ت و هدفی قابل تحسین محسوب می شود. منطقی اس
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ابی بازگشت سرمایه در طول چهار سال هستید، باید از کنید قادر به ارزیبا این حال، چنانچه فکر می
رمایه را ارزیابی کنیم؟ هیچ پیشرفت فناوری قابل توانیم بازگشت سخود بپرسید چرا اکنون نمی

به شما امکان چرخاندن چوب جادویتان و  توجهی در طی چهار سال آتی بروز نخواهد کرد که
 .تان را بدهدی بازگشت سرمایهمحاسبه

توان گفت دقیقًا مشابه فناوری و رفتار مشتریان که به شیوه ای غیرقابل پیش این میبنابر 
ای دچار تحول نیز به گونه  روند بازاریابی دیجیتال  گردد،دچار تحول می 2020 بینی تا سال 

توانیم آن را تصور کنیم. اما در خصوص این تحوالت پیش بینی هایی می شود که ما نمی
 .اشاره نمودیم باال به آن ها وجود دارد که در

 

 

 اثربخشی تبلیغات از طریق بازاریابی تولید محتوا 

 ابی محتواخش یا بازاریتبلیغات اثرب

تواند تأثیر بسزایی در شناخته های مؤثر بازاریابی است که مییکی از راه تبلیغات اثربخش
زبان بیاوریم به صورت را به  «تبلیغات» یشدن کسب و کارها داشته باشد. شاید وقتی کلمه

ی از این هایروشهای معمول تبلیغاتی مانند بنر، پوستر، تراکت، بیلبورد و ناخودآگاه شکل 
 .دست به ذهنمان خطور کند

هایی سنتی در دنیای امروز، روش های نوین تبلیغاتروش هایی که در مقایسه باروش 
های ای کاهش یافته است. اینکه روشمالحظهها به میزان قابل محسوب شده و کارایی آن

تری دارند، های سنتی کارایی بیشتبلیغاتی مدرن چه هستند و چرا نسبت به روش
 :خواهیم درباره آن توضیح دهیمموضوعی است که در این مقاله می

اید که به دنبال راهی برای خالصی حتمًا شما هم تاکنون افراد زیادی را دیده
منظور از تبلیغات تهاجمی؛ تبلیغاتی هستند که به صورت ناخواسته و در  .اندهبود تبلیغات از

 شودف ارسال میمقیاس وسیع برای کاربران مختل

های یا ارسال پیامک به تلفن های انبوهارسال ایمیل این تبلیغات ممکن است از طریق .
استه بودن، آزار دهنده همراه یا هر روش مشابه دیگری صورت بگیرد و معموالً به دلیل ناخو

 های مهمی هستید که آالرم پیامکاست. تصور کنید در یک روز کاری منتظر دریافت پیامک
شوید که صرفًا ها متوجه میآید و بعد از باز کردن پیامتلفن همراه شما به صدا در می

ممکن است کنید بلکه حتی در این صورت نه تنها به پیامک اعتنایی نمی اند!تبلیغاتی بوده
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نسبت به برند و یا محصول مورد تبلیغ یک احساس منفی درون شما شکل بگیرد و در 

 !ی کامالً عکس به بار آوردی محصول مربوطه برای صاحبان آن نتیجهنتیجه عمل بازاریاب

 

های میلیون آمریکایی از مسدود کننده 69.8حدود  2017جالب است بدانید که در سال 
درصد افزایش  34.4حدود  2016اند که این رقم در مقایسه با سال استفاده کردهتبلیغاتی 

میلیارد دالر از  35حدود  2020تا سال  Digiday داشته است. بر اساس برآورد شرکت
 رود؛ گونه دستاوردی از بین میدرآمدهای تبلیغاتی در جهان بدون هیچ

های انجام کنند. مطابق با نتایج نظرسنجیمی ها را مسدودآن تبلیغات زیرا کاربران اینترنتی
دانند و حتی می های تبلیغاتی را حق خودکنندهشده کاربران اینترنتی استفاده از بالک

در مرورگر  تبلیغات ای برای مسدود کردنشرکت گوگل هم قصد دارد با افزودن گزینه
 .محبوب کروم، به این حق کاربران رسمیت ببخشد

درصد از کسانی که  83دهد که مرورگر آنالین نشان می 1055از بین  hubspot نظرسنجی
 31را بد دانست.  تبلیغاتیتوان همهاند، معتقدند که نمیدر این نظرسنجی شرکت کرده

ها و گسترش محتواهای رایگان سایتتواند به وبمی تبلیغات درصد اعتقاد دارند که
 .موجود در اینترنت کمک کند

ها اند تا زمانی که آگهیدرصد از کاربران اعالم کرده 68چنین بر طبق این نظرسنجی هم 
گیری بهتر باید مفهوم ندارند. برای یک نتیجهها مشکلی آزاردهنده نباشند، با دیدن آن

اتی تری تعریف کنیم. از نگاه کاربران دنیای مجازی تبلیغ»آزاردهنده« را به صورت شفاف 
 است که به صورت ناخواسته باشد؛آزاردهنده 

ی فواید گیاهان ی علمی دربارهی یک مقالهبه عنوان مثال تصور کنید که در حال مطالعه 
شود و چند مدل کفش را به ید که ناگهان چندین پنجره در مقابل شما باز میدارویی هست

اید دور انجامش بودهای که مشغول أله تمرکز شما را از کار اولیهدهد. این مس شما نشان می
 ریزد.کند و آرامش ذهنی شما را به هم میمی

دیگری در تشخیص   چنین بخش دیگری از کاربران »انحراف از موضوع« را عامل مؤثر هم 
کنید در یک سایت بر روی لینکی با عنوان  اند. به عنوان مثال فرضآزاردهنده بودن دانسته

شوند همگی مربوط هایی که باز میاید اما پنجرههای مختلف لباس کلیک کردهمعرفی مدل 
 به تبلیغ ساعت مچی هستند. 

هم به صورت ناخواسته باز شود  ی دیگر ی اضافهها ممکن است چند پنجرهحتی در کنار آن
ی کامپیوتر شما را شلوغ کند؛ تصور چنین موقعیتی وحشت آور و در زمانی کوتاه صفحه

شوند، عالوه و ویدیوهایی که به صورت خودکار پخش میهای بازشوی اضافی است! پنجره
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مصرف  های آنبر آزاردهنده بودن حجم قابل توجهی از اینترنت کاربران را بدون اجازه

 کنند.می

شود محسوب می نشریات آنالین ها در واقع هشداری برای کسب و کارها واین نظرسنجی
های جدیدتر برای خود باشند و از روش تبلیغات های قدیمی برایتا به فکر تغییر روش

بازاریابی از طریق  های نوین تبلیغاتی،ترین روشجذب مشتریان استفاده کنند. یکی از مهم
 است د محتواتولی

ی روشی است که در آن ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم درباره تولید محتوا .
های قدیمی تبلیغات اوت آن با روشترین تفصورت بگیرد. اما مهم تبلیغات یک محصول 

ی یک انتقال بخشی از اطالعات است که برای خواننده اهمیت دارد. در این روش درباره
شود که به کاربران در ، کاربردها و ابعاد مختلف آن توضیحاتی داده میمحصول، فواید

اعم از  های محتوالبکند. قاگیری درست برای انتخاب نهایی، کمک شایانی میتصمیم
ها صوتی، تصویری و متنی است که متناسب با نوع مخاطبان محصول و طیف سنی آن

 .شودتولید می

 

شود. آن است که استفاده از آن محدود به زمان خاصی نمی تولید محتوا هاییکی از مزیت
شد و تنها برای مدت زمان کوتاهی از سوی کاربر مشاهده می تبلیغات های سنتیدر روش

داد. اما در روش نوین، محتواهای تولید شده ممکن بعد از آن کارایی خود را از دست می
 ده قرار گیرد. است چندین بار از سوی کاربران مورد ارجاع و مشاه

ظر برده نشود، اما در برخی از محتواها ممکن است حتی نامی از برند یا محصول مورد ن
شود که به طور ناخودآگاه به سمت محصول مورد ای به مخاطب منتقل میاطالعات به گونه

شوند تا مصداق محصولی را نظر جذب شود. درواقع کاربران با مطالعه محتواها ترغیب می
 .درباره آن توضیح داده شده، پیدا کنند محتوا که در

 

معموالً تمام موضوعاتی که به محصول مورد نظر ارتباط  ابازاریابی از روش تولید محتو در
شود. به ها محتواهایی تولید میی هرکدام از آنشوند و دربارهکنند لیست میپیدا می

های پخت اتی را از قبیل روشتوان موضوع پز می و عنوان مثال برای یک سرویس پخت 
های شست و شوی ای مختلف، روشهآسان، طرز استفاده از از انواع قابلمه با اندازه

ها ی آنمناسب ظروف و حتی دستورالعمل پخت چند غذای خوشمزه را لیست کرد و درباره
 مطالبی را تولید نمود
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گیرد. می یل گر اینترنتی انجامبر اساس ابزارهای تحل انتخاب موضوعات برای تولید محتوا .

ی ی موضوعات مختلف آمارهایی را دربارهاین ابزارها با تحلیل جستجوهای کاربران درباره
 دهند. میزان جستجوی آن موضوع از سوی کاربران نشان می

طبیعی است که هر چقدر رقم جستجوها درباره موضوعی باالتر باشد، از اهمیت بیشتری 
حتمال آن که مطلب شما در بین هزاران مطلب موجود در لیست نتایج برخوردار است و ا

 .دیده شود، باالتر استموتورهای جستجو 

طور است. این ابزار همان Google Analytics یکی از بهترین ابزارهای تحلیل گر وب ابزار
ق که از نامش هم پیدا است از سوی شرکت گوگل در اختیار کاربران گذاشته شده و از طری

 کند.ها را فراهم میها امکان مطالعه و تحلیل آنثبت داده

های الزم را خواهند برای تولید محتوا سیاست گذاریکسانی که می این اطالعات برای 
بسیار حیاتی است. استفاده از این سرویس رایگان بوده و قادر است اطالعاتی  انجام دهند،

عالقه آنها نسبت به مطالب مختلف در یک سایت مانند تعداد بازدید، سن بازدیدکنندگان، 
های این ابزار است دفگذاری یکی دیگر از ویژگیه امکان. بگذارد کاربران اختیار در را …و 

هایی را برای رسیدن توان در بازهای زمانی مختلف هدفگذاری کرد و گامکه از طریق آن می
 .ها درنظر گرفتبه آن

ی زمانی های سنتی ارتباط با مشتریان در بازهازاریابیبرخالف ب بازاریابی محتوا در
توان گفت که این شیوه از بازاریابی نسبت پذیرد. به همین دلیل میتری صورت میطوالنی

 .ها از اثربخشی بیشتری برخوردار استبه سایر روش

 

 تفاوت میان تولید محتوا و بازاریابی محتوا در چیست؟ 

وارد هستید و یا قصد دارید به تازگی به این حیطه  ابی محتوااریباز یاگر از فعاالن حوزه
آن اشاره  شوید؛ ضروری است که جوابی قانع کننده و منطقی برای سؤالی که در ذیل به

بازاریابی  و تولید محتوا خواهیم کرد، داشته باشید. سؤال اصلی این است که فرق میان
 در چیست؟ محتوا

 
 شود در واقع جذب مخاطبانشناخته می زاریابی محتوای باایهاصول و پ آنچه که به صورت

توان شود؛ وگرنه مسلم است که میبه سرویس و یا خدماتی است که از جانب شما ارائه می
 و مضامین متنوع دست پیدا کرد.  محتوا از ُطُرق مختلف به راحتی به
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ند این مهم باشد تواکنیم میمیبا آن برخورد  بازاریابی محتوا یای که در حیطهاغلب مسأله

را  بازاریابی محتوا ت مشخص، مفهوم و کاربرد اصطالحکه فعاالن این حوزه به صور
توان نسبت به شناسند. به طور حتم بدون داشتن ایده و ذهنیتی مشخص از مسیر نمینمی

وم یابی به هدف و موفقیت، امید چندانی داشت. تفاوت میان این دو مفهوم با مفهدست
 .کلیدی استراتژی گره خورده است

 
های بازاریابی است. اکثر تیم تولید محتوا ای ازاتژی هر مجموعههدف و استر  مسئله اصلی

بدون در نظر گرفتن احتیاج و نیاز مشتری، محتوا را پشتیبانی اساسی برای برند و 
 گیرند. محصوالت خود در نظر می

بایست بنابر می بازاریابی محتوا یفعال در حوزه این در حالی است که به عنوان یک تیم
اقدام نمایید، البته این به این معنی  تولید محتوا نیازها و درخواست مشتری، نسبت به

ها تغییر دهید، به این معنی است که نیست که استراتژی خود را در طول اجرای برنامه
 . این نکته را لحاظ نمایید تنظیم استراتژی محتوا پیش از

 
 وب آپلود شده درو مضامین  عمر محتوا شاید به همین علت است که

ای که عمر با افت قابل توجهی رو به رو بوده است. به گونه های اجتماعیشبکه و هاسایت
ساعت رسیده است. جالب  5ساعت و در فیس بوک به  3یک خبر در توئیتر به کمتر از 

ا به چند ساعت اول آپلود آن ه جتماعیهای ادر شبکهها از بازدید %75 است بدانید که
 شود. مربوط می

روز کاهش  37این در حالی است که نسبت عمر و ماندگاری مقاالت در این دو حوزه به 
درصد محتوایی که شما در  70تا  60پیدا کرده است. این جریان به این معنی است که 

کنید بدون روزانه و یا هفتگی آپلود می های خود به صورتصفحات اجتماعی و یا سایت
 .بازخورد خواهند بودبازدید و 

 
توان برای این مسأله در نظر گرفت این مهم است که مدیران و یکی از عمده دالیلی که می

های کاربران و واحدهای تولید محتوا مطالب را بدون در نظر گرفتن نیازها و درخواست
اسان در واقع جریان تولید و تأمین محتوا از نظر کارشن نمایند.مخاطبین خود تأمین می

فعال این حوزه، تنها به عنوان انجام وظیفه و تعهدی است که نسبت به شرکت و یا کارفرما 
یابی به هدف مورد نظر الزم است که شود. برای دستاز طرف اشخاص مسؤل احساس می

 .ای اصالح شوداین دید به صورت اساسی و ریشه
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 انتظار داشتباید از محتوای ارائه شده توسط برند که  آنچه

قائل  بازاریابی محتوا و تولید محتوا بسیاری از فعاالن این حوزه تفاوتی میان دو مفهوم
بازاریابی محتوا شیوه و روشی استراتژیک است که برای حل مشکالت   نیستند. در واقع

  .شوداستراتژیک در نظر گرفته می

طراحی و تولید نشده  خاطباننیاز م  با هدف برطرف کردنتولیدی شما اگر در واقع محتوای 
اید. در این راستا ای غیر اثر بخش داشتهباشد صرفًا محتوایی است که شما بابت آن هزینه

اگر سعی دارید مشتریان و مخاطبین بیشتری را به سمت برند و یا تجارت خود جذب کنید 
 زهای مخاطبین و مشتریان خود دقت و حساسیتبایست نسبت به تمایالت و نیامی

 بیشتری را اعمال کنید.

ی بعد خواهد را درک کردید نوبت به مرحله بازاریابی محتوا پس از اینکه به خوبی مفهوم 
بایست نسبت به شناخت این حیطه اقدام کنید و راهکارهایی را رسید. در این مرحله می

 .ظر قرار دهیدبرای دستیابی به بهترین بازخورد مدن

 

 اندازی جامع در بازاریابی محتواانتخاب چشم  (1

برای شروع فعالیت در حوزه بازاریابی محتوا ضروری است که چشم انداز و هدفی مشخص  
را دنبال کنید. در این راستا مشتریان شما به عنوان ارکان اساسی تجارت شما شناخته 

قصد  نمایید کهرا مشخص کنید و تعیین  خواهند شد. با دیدی وسیع، دامنه مخاطبان خود
نقش و سهم مخاطبین و مشتریان شما در تولید  فعالیت بر روی چه نوع محتوایی را دارید؟

 چقدر است؟ نوع محتوا و تأمین این

 

 

 

 مسیر دستیابی به محتوای تأثیرگذار و کارا را مشخص کنید (2

شما  سایت محتوای وب یبندی مشخص که در برگیرنده موضوعات کلتعیین یک گروه
 .باشد
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 و یا مقاله با درج تاریخ و نام نویسنده انتشار محتوا •
 گیری از تصاویر با کیفیت در قالب کلی متن و نوشتهبهره •
 تمرکز بر روی جذب و ترغیب مخاطبان بیشتر  •
، به شما برای شناسائی موضوعاتی که اغلب مد نظر کاربران قرار محتوای برتر  مشخص کردن •

 .کندیرند کمک میگمی
در تمام محتواهای آپلود شده. به این صورت این امکان را  Social-sharing ِاعمال گزینه •

شما را  محتوای سایتترین وجه،دهید که به سادهدر اختیار مخاطبان خود قرار می
 .به اشتراک بگذارند های اجتماعیشبکه در

  

 تمرکز بر روی اصل جذب مخاطب و مشتری  (3

برای طراحی سایت و فعالیت در این حوزه، در واقع جذب و ترغیب لی شما اص  هدف
مشتریان بیشتر است. بنابراین تمام تالش و تمرکز خود را بر این اصل استوار کنید. عالوه بر 

بایست تالش کنید تا نمایید میاین که بر اساس نیاز مخاطبان خود محتوا تولید می
سانی شود تا آن ها از بارگذاری موضوعات جدید ان اطالع رمحتوای تولیدی شما به مخاطب
به عنوان پشتیبان محتوای  های اجتماعی شبکه توان ازمطلع شوند. برای این نکته می

بالگ یاد کرد و با به روز رسانی آن ها مخاطبان را از محتوای تازه خود با خبر سازید و یا 
های کاربری، آن ها را یل به حسابارسال ایم لیستی جامع از مخاطبان خود تهیه کنید و با
 .ترغیب کنید که از سایت شما، بازدید نمایند

 

 ِاعمال نظم در انتشار مقاالت (4

سایت خود پشتیبانی کنید. بهتر آن  مشخص کنید که قصد دارید از چه محتوایی در وب
هید. ایت قرار دس بندی در وبای دو مقاله و پست را در هر گروهاست که حداقل هفته

اگرچه ارسال پست به صورت روزانه به جذب مخاطبان بیشتر کمک خواهد کرد. مخاطبان 
توانند محتوای مورد خود را به زمان حساس کنید و اجازه دهید آن ها بدانند چه روزی می

 .عالقه خود را بیابند

 تعیین یک اصول مشخص (5

ها و مباحثی که در خالل نتها، کامستبررسی منظم ترافیک سایت خود، میزان بازدید پ
افتد، دیدی کلی از میزان محبوبیت سایت را در می هر پست از جانب خوانندگان اتفاق 

توانید با نظرسنجی در مورد یک دسته خاص دهد. گاهی حتی شما میاختیار شما قرار می
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ی تولید ه و محتوایاز محتوای خود از مخاطبان خود، استراتژی محتوایی خود را بهبود داد

نمایید که پیش از آن به عنوان یک گروه از محتوای کاربردی برای مخاطبان خود در نظر 
 .نگرفته بودید

 پشتیبانی از محتوای بصری (6

تواند تا حد قابل توجهی در جذب مخاطبان و بازدیدکنندگان استفاده از این تکنیک می
های کارآمد سایت یکی از استراتژی یت بصری ابجذ سایت شما تأثیرگذار باشد. باال بردنوب 

فقط نباید به صورت متن تولید شود  محتوای بالگ شود. بنابرایندر این فضا محسوب می
پشتیبانی شود تا بیننده و مخاطب را برای مطالعه تا محتوای گرافیکی بلکه باید از طریق

 .پایان مقاله، ترغیب نماید

ترین شکل  توانید به سادهباال به آن اشاره شد میکه در  به طور حتم با توجه به مطالبی
اقدام نمایید. آنچه که بازاریابی محتوا ممکن نسبت به بهبود یک استراتژی موفق در حوزه

 .است نیازهای مشتری  در این مسیر به آن نیاز خواهید داشت توجه به

 

 

 

 ا  میتوانید به تولید محتوا برای سایت تان را ندارید صل ویا ح فرصت اگر توجه :
 ده بگیرد . بر عهیم ما تا تولید محتوای تان را تتماس بگیرید . 974 0939 3900شماره 
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 شوک محتوا در بازاریابی دیجیتال

 ؟محتوا چیست شوک

را برای توصیف  «محتوا نویس معروفی به نام شافر، اصطالح »شوکوبالگیش، دو سال پ
ابداع کرد. با استفاده از معادالت  بازاریابی دیجیتال  ناپذیر در دنیاییک واقعیت اجتناب

ماه دو  24تا  9هر  محتوای وب یی اقتصادی او این استدالل را مطرح کرد که عرضهساده
ضا” محدود است و تقاضا یعنی توانایی کاربر اینترنت برای “تقاشود در حالی که برابر می
 کانتنت مصرف

 

عالی کافی نیست  تولید کانتنت یک مطلب واقعی است. امروزه، دیگر فقط شوک محتوا .
و  ی برند توسعه با ترکیب عواملی از جمله بازاریابی افراد سرشناس، تولید محتوا بلکه اگر 

منجر شود. با این وجود،  تولید کانتنت اثربخش ن است بهممک تأیید اجتماعی همراه باشد،
حتی پس از انجام این کار، باز هم ممکن است موفق نشوید نتایج مورد انتظار را کسب 

 .کنید

  

 !دهید تا محتوای شما را بخوانندشما به مردم پول می

ممکن  این روزها(بازاریابی ترین روند )داغبازاریابی محتوا دهد که چراشافر توضیح می
شوک محتوا » وکارها نباشد. او در جواب این سؤال کهاست یک استراتژی پایدار برای کسب

ی عرضه و ریشه در مفهوم بسیار ساده شوک محتوا دهد: »مفهوم؟« پاسخ میچیست
 تقاضا دارد.

ی بازاریاب نیابد اما در جهاگیرد، قیمت کاهش میهنگامی که عرضه از تقاضا پیشی می 
در حال حاضر صفر  کانتنت تولید  ”توان کاهش داد زیرا “قیمتها را نمی، قیمتمحتوا

به حد انفجار برسد، ما مجبور هستیم که به مشتریان  تولید محتوا است. بنابراین زمانی که
را بخوانند. آیا این دیوانگی نیست؟« شافر توضیح  محتوا خود پول بیشتری دهیم تا

 :دهدمی
ی محدود و افزایش در دسترس بودن آن یک لرزش یا تکانه مصرف محتواتقابل بین »

دهد که در شرایطی رخ می کانتنت شوک .نامید شوک محتوا توان آن راکند که میایجاد می
یکنواخت و یا با  کانتنت اثربخش تولید در حال انفجار است و تقاضای محتوا یعرضه

 یابد.«میشیبی مالیم افزایش 
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کنندگان پول ها و برندها در آینده باید به مصرفد که افراد، شرکتکنبینی میشافر پیش 

وادار کنند. این اتفاقی  محتوا ها را به خواندن همان مقداربیشتر و بیشتری بپردازند تا آن
 .است که در حال روی دادن است

 

 
نه مصرف ی که ما به صورت روزای شرکت نیلسن و منابع دیگر، مقدار محتوایبه گفته

ساعت در روز افزایش یافته  11به نزدیک  1920ی و ساعت در روز در دههکنیم از دمی
های تلفن همراه، میزان متوسط محتوایی که به صورت روزانه مصرف است. با ظهور دستگاه

ر ی مقداشده است در سه سال گذشته فقط سه ساعت افزایش یافته است. در طرف عرضه
درصد در پنج سال آینده افزایش یابد.  500میزان ب، انتظار می رود به اطالعات مبتنی بر و

 تر نخواهد بود؟سخت موفقیت در بازاریابی محتوا های آیندهکنید در سال آیا فکر می

  

 شوک محتوا اینجاست

ودیت پایدار نیست زیرا هر انسانی دارای یک محد کانتنت این روند رو به افزایش مصرف
تواند مصرف کند. شافر به عنوان بازاریاب است که میبرابر مقدار محتوایی فیزیولوژیکی در 

بدون پایان به افزایش خود  کانتنت گوید: »این تفسیر غلطی است که این روند مصرفمی
ی خطر در حال ظهور است و ما در حال ورود به منطقه شوک کانتنت .ادامه خواهد داد

 «.هستیم

  

 شوندتمندان پیروز میثرو

آید با محتوای “محلی” تقویت های جدید پدید میاول از همه، وقتی هر یک از کانال رسانه
هستند. امروزه، عمالً هیچ تولیدکنندگان محتوای ثروتمند  شود اما برندگان نهاییمی
گیرد. اگر شما یک محلی” که در تلویزیون مصرف شود، صورت نمی“ کانتنت تولید  نوع

ا بررسی کنید، به این نتیجه خواهید رسید های پنج سال پیش رلمترین فییست از محبوبل
 های سینمایی خانگی با “تولید محتوای محلی ” بودند. ها فیلمکه آن

های بزرگ و برندهای بزرگ هستند. با گذشت ی نامها تحت سلطهترین فیلمامروز محبوب
شوند چون کننده پاک میی کم از ذهن مصرفدارای بودجهزمان، تولیدکنندگان محتوای 

به محتوای خود پول بیشتری  مخاطب های ثروتمند برای جلب توجها و شرکتبرنده
 پردازند. می
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گیرد« به پایان رسیده است. ما در عصری این باور که »محتوای عالی در رأس دید قرار می

را  کانتنتتولید  های تبلیغات و توزیع، ممکن است اهمیتاستراتژیکنیم که زندگی می
 .الشعاع قرار دهدتحت

  

 شودموانع ورودی زیاد می

حتی در  ثروتمند، هایها و بازاریاببینیم که روند برنده شدن شرکتما امروزه می
تولید کانتنت  با توانند بازار راهایی که میافتد. شرکتکوچکترین موقعیت بازار نیز اتفاق می

ها را از نتایج ی آندهند و شاید حترا افزایش می سرکوب کنند، موانع ورود رقبا اثربخش
 جستجوی مهم حذف کنند. 

کنند. بنابراین در جواب را برای رقبای خود ایجاد می محتوا اساسًا، بازاریابان برنده، شوک
ورود  محتوا»شوکنیز پاسخ داد  توان این گونه؟« میکانتنت چیست این سؤال که »شوک

، ساخت 2009وکارها غیرممکن خواهد کرد« در سال کسبسیاری از را برای ب محتوا به بازار
یک وبالگ و جذب چند خواننده بسیار راحت بود چرا که تولیدکنندگان محتوای زیادی 

 وجود نداشت و عرضه کم و تقاضا زیاد بود. 

مخاطب برای خود جذب  محتوا تواند در این دوره از شوکمیچگونه یک شرکت کوچک 
 .شودتر میسخت هر روز این کار کند؟

  

 شودها تحلیل میسود و زیان

بوک یک برداشت اجمالی از اقتصاد شوک محتوای موجود در وبالگ چند ماه پیش، فیس
برای بازدید فیدهای  وکار خود ارائه کرد و با صراحت اعالم کرد که مقدار انفجار محتواکسب

ها بسیار دشوار کرده است. به طرفداران آن ی محتوای ارگانیک برندها راخبر کاربران، ارائه
بوک برای ، متوسط ترافیک ارگانیک در فیس(AgoraPulse) بر اساس پژوهش آگورا پالس

ماه گذشته کاهش یافته است. اما علت چیست؟  12درصد در  30یک برند بیش از 
در اخبار  داستان 1500تواند بیش از دهد که کاربر به طور متوسط میوک توضیح میبفیس

 .سایت خود ببیند که این مقدار بسیار زیاد است
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بلندمدت پایدار  استراتژی یک ”تولید محتوا در نهایت، تمرکز بر بازاریابی “پوشش جهان با
رخ  «شوک محتوا» و چه زمانیوکارها نخواهد بود. این که چگونه برای بسیاری از کسب

وکار، میزان اشباع محتوا و بسیاری از بدهد تا حد زیادی بسته به نوع صنعت، کس می
ل دیگر متفاوت است. برای برخی این بحران ممکن است چندین سال دیگر اتفاق عوام

 بیفتد و برای برخی ممکن است این بحران شروع شده باشد.

ها برای جلب کننده، این روند خبر خوبی است. شرکترفبه طور مشابه، از منظر یک مص 
کنند که به معنای انتخاب بیشتر و محتوای بهتر است. رقابت می کنندهتوجه مصرف

کننده نیست بلکه ناشی از پیامدهای ناشی از حجم زیاد اطالعات مصرف شوک محتوا تأثیر
جلب توجه سطح محدودی از برای  تولید کانتنت وکارها در میان تراکمرقابت کسب

 .مخاطبان است

 

 جنگ بازاریابی محتوا بر سر چیست؟ 

 در نبرد بازاریابی محتوا جان سالم به در ببرید

 بر سر چیست؟ بازاریابی محتوا جنگ
میلیارد  313به صنعتی معادل  2019تا سال  بازاریابی محتوا طبق تحقیقات صورت گرفته

بازاریابی  تعجب برانگیز نیست که بازاریابان بهشود. از همین رو دالر تبدیل می
خود در  بازاریابی استراتژی  وان بخشی ازاز گذشته آن را به عن تر اهمیت داده و سریع محتوا

تبدیل به یک مبارزه بدون محدودیتی و یک  بازاریابی محتوا گیرند. چندی است کهنظر می
 است.های مخاطبان شده رویارویی علنی برای تسهیم ذهن

 

ها است ت. مدتها است که دیگر این گونه نیس خوب بود اما مدت تولید محتوا در گذشته 
توسط برندها در سراسر دنیا آنچنان گسترده شده است  ی محتواهای تولید شدهکه ذخیره

ی زیر و رو کردن رسد کسی آمادهکه گویا چیزی برای تولید باقی نمانده است. به نظر نمی
 وند. شارزشی باشد که هر روز منتشر مینکات بی

 

با آن مواجه هستند،  بازاریابی محتوا ت در موردیکی از معضالتی که افراد در هنگام صحب
ها با بکارگیری گذشته در تالش برای تعیین آن هستند که اکنون باید چه آن است که آن
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در حال وقوع خواهد بود،  بازاریابی محتوا سال آینده در 10کاری انجام دهند. آنچه که در 

 ت است.سال گذشته اتفاق افتاده متفاو 10با آنچه در  کامالً 

 

نسبت به گذشته  بازاریابی محتوا افتد؛ اما قطعاً دقیقًا مشخص نیست چه اتفاقی می 
سال آینده متفاوت از آن چیزی  10متفاوت خواهد بود. قطعًا نیازهای محتوایی افراد برای 
ی بمباران روز به واسطه انی که روز بهاست که در گذشته دنبال آن بودند. برای جذب مشتری

 :باید مد نظر داشت بازاریابی محتوا در اند اصول زیر راتر و هوشیارتر شدهاتی، آگاهاطالع 
 .رعایت کنید بازاریابی محتوا همواره ایجاد ارزش و اعتماد را در –

 

 

 

 
 .لید کنیدبا آن تو محتوایی متناسب نیازهای آتی مخاطبان خود را تشخیص دهید و –
 .ها ارسال کنیدمشتریان برای آن محتواهای خود را با کسب اجازه از –
 .ها از توجه شما آگاهندها توجه کنید و کامالً مطمئن شوید که آنبه آن –

 
ممکن است برخی در خصوص آنچه تاکنون گفته شده دچار سردرگمی شوند که ابتدا از 

جنگ صحبت شده و سپس به توجه به دیگران اشاره شده است. باید بگویم که جنگ یه 
شود که محتوای شما با آن در رقابت ستعاری است و در برابر محتواهایی اعمال میمفهوم ا

 ی قابل قبولی است. بارزه با رقابت هستید، ایدهاست. این ایده که شما در حال م

این مسئله که شما از نقد به عنوان سوختی برای حرکت رو به جلو استفاده کنید، حائز 
ها شوند به افرادی که برای آنافراد وارد جنگ میاهمیت است. در حقیقت زمانی که 

کنید، در حقیقت گویی به میکنند. به عبارتی زمانی که محتوایی تولید جنگند توجه میمی
کنید نه آن محتوایی که قصد رقابت اید، توجه میها محتوا را تولید کردهافرادی که برای آن

 .ها را داریدبا آن

 

 
دهد. این دقیقًا و درگیری شکست میدشمن را بی هیچ جنگ  یک رهبر حاذق نیروهای

دهد به عبارتی این انجام می محتوای موثر  همان کاری است که یک استراتژی بازاریابی
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های استراتژیک ذهن بایست به چنگ آورید موقعیتنبرد برای فروش بوده و آنچه می

سازی ذهن کنید آمادهید میتر هدف محتوایی که تولتان است. به بیان سادهمخاطبان
ی که به شود اولین چیزمخاطبان است، بدین ترتیب زمانی که شرایط خرید فراهم می

 .کند، نام برند شما خواهد بودذهن مخاطبان خطور می

 

 چگونه در نبرد بازاریابی محتوا موفق شوید؟

 .خود را بیابید 20/80نسبت  •
ن یسی شما نیز افزایش یافته، احتماالً اکنونوچنانچه همچون سایر برندها خروجی وبالگ

تمایلی ندارید پای خود را روی پدال گاز گذاشته و سرعت خود را کم کنید. با این حال باید 
متوجه شوید که تعامل کلی مشتریان با محتوای شما به همان نسبت افزایش نخواهد 

ارید، استفاده از تکنیک ا همچنان به محتوای منحصربفرد خود نیاز دیافت. در حالی که شم
 دمند و مقرون به صرفه خواهد بود. »گزینش محتوا« سو

ترفند مناسب تعیین نسبت مورد نظر شما و یافتن یک تعادل مناسب بین محتواهای 
 توانید ببینید چه محتوایی توجهتولیدی و محتواهای گزینشی است. در این بین می

وان ی تولید محتوای خود قرار دهید. به عنامهی برنکند و آن را سرلوحهبیشتری جذب می
% محتوای گزینشی و 80کنند، یک بازاریابی محتوای موفق برخی صنایع توصیه می

% محتوایی که شما دوست دارید تولید کنید را در نظر داشته 20منتخب مخاطبان و 
 .باشید

 

 .کنیدموضوعات خود را انتخاب  •
باشید. باید  ی موضوعی محتوای خود را داشتهنقشهمهمترین نکته این است که شما باید 

های توانید یادداشتکنید. در این میان گاهی میبدانید چه چیزی را برای دلیلی تولید می
هایی از برند خودتان را به آن مفید سایر برندها را به اشتراک بگذارید و نظرات و ایده

ی محتوای شما را ها نقشهدی آنکنید. اما نباید اجازه دهید موضوعات تولیاضافه 
ی راه خود را ع قرار دهد. پیش از تولید هر نوع محتوایی وقت بگذارید و نقشهالشعاتحت

 .تر عمل کنیدتعیین و هوشمندانه

 

 .منابع خود را برای تولید محتوا گسترش دهید
ای از منابع دهی گستر ع محتوایی هستید، الزم است مجموعهدانید به دنبال چه نواکنون که می
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خوب است؛ اما  تولید محتوا ید آورید. برخورداری از دو سه منبع برایقابل اعتماد و موثق را پد

کافی نیست. چرا که احتماالً رقبایتان نیز برای دریافت محتواهای گزینشی خود به این منابع 
محتواهای مناسب بایست دائمًا در جستجوی ی بزرگ میشبکه کنند. برای ایجاد یکمراجعه می

 .ها و لیست مقاالت باشید، وبالگهااینفوگرافیک های خبری،همچون آیتم

 

 .شرح خود را اضافه کنید •
اگرچه بخش اعظم ساختار محتوای مورد نیاز شما هنگام گردآوری منبع تولید شده است، با 

نوشتن یک تواند در قالب خود را بیافزاید. این شرح میاین حال همچنان الزم است شرح 
توانید در مطالب ارزشمند گردآوری شده باشد. میگذاری معرفی ساده و سپس به اشتراگ

ی ای ارائه دهید. حتی ممکن است گامی فراتر گذاشته و یک مقالهی محتوا، ایدهمقدمه
یابید اطمینان ه این محتوا دست میکامالً جدید با منابع ارائه کنید. به هر نحوی که ب

 .آگاه باشید رایتقوانین کپی محتوا را به دقت به صاحبش نسبت دهید و از بیابید که

 چرا محتوا استراتژی بازاریابی شماست؟ 
این است که توضیح آن کاری راحت اما انجام آن  سازی موتورهای جستجوبهینه  امروزه مشکل

های قدیمی و کار؛ یک سری ابزارها و تاکتیک صاحبان کسب کاری دشوار است. تاکنون، به 
، ارائه شده است. در این مقاله به راهکارهای نوین که سئو حل مشکل برای
 .پردازیمتوانید انجام دهید، می می  سئو بهبود برای

 

، این است که توجه گوگل را به خود جذب کنید ، بهترین کار برای اینکه محتوا جدا از بخش مهم
در حالی  است. سئو استانداردهایااطمینان یابید، سایت شما و محتوای آن مطابق ب

به کار   بهینه سازی موتور جستجو که برای محتوایی زیادی وجود دارد هایمدل که 
در  تولید محتوا هایمدل  ترینمحبوب  از نوع دو بر ما امروز ؛(…رود)اینفوگرافیک، تصاویر ومی

 .رایت و ویدیوکنیم: کپیتمرکز می  مارکتینگدیجیتال  دنیای
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 مرغ از معمای مرغ یا تخمشایی رمز گ

تولید  شوید که چراگیرید، دقیقًا متوجه می را فرا می  سئو یهنگامی که شما اصول اولیه 
و آن هم به  تولید محتوا فروشید، سایت شما به مهم است. فارغ از اینکه چه چیزی می محتوا
 نیاز دارد.  بهینه سازی موتور جستجو زیاد برایمقدار 

 

شود که صاحبان بخش سخت کار نیست. کار جایی سخت می  سئو، ییه ک اصول اولالبته، در  
و کار کوچک برای قرار  صاحب کسب  اندازند.تری به نتایج جستجو میکار نگاه عمیق  و کسب 

 کند.  ی اول تالش میصفحه  10گرفتن در 

 

ی اول ه شود. هدف این است که در نهایت در صفحمشخص می  سئو اینجاست که اهمیت
آید بهره ببرید. ر قابل انکاری که همراه آن به ارمغان می گوگل قرار بگیرید و از تمام مزایای غی

ی اول، سایت شما باید از یک حضور آنالین به یک قدرت آنالین برای قرار گرفتن در صفحه 
ی در این کند؟ عوامل فراوان تبدیل شود. چه چیزی شما را به عنوان یک قدرت آنالین معرفی می 

رسد این است که بر نفوذ اجتماعی ترین چیزی که به ذهن میموضوع دخیل هستند، اما ساده
 .خود و تناسب مطالبتان تمرکز کنید

 

ریزی اولین ی طرحمشکل دارید و در آستانه  سازی موتور جستجو بهینه  اگر شما با استراتژی
خود شروع کنید. درست مانند حالتی استراتژی خود هستید؛ الزم است با شناسایی مخاطبان  

کنید. در این ران ایجاد میخواهید چیزی را به فروش برسانید، لیستی از خریداکه وقتی می
کنند، تمرکز کنید. در  نیز باید بر درک و شناخت زیاد افرادی که از وب سایتتان دیدن می حالت 

 :اینجا فقط چند نکته را باید در مورد مخاطبان خود بدانید

 کنند؟ های دیگری را بازدید میچه سایت •
 ها چقدر است؟درآمد ساالنه آن متوسط  •
 کنید؟ ها را حل میای از آنچه مشکل و دغدغه  •
 مشکالت دیگری دارند که باید حل شود؟  چه  •

و کار سراسر جهان الزم است ارزش و   در مبحث برقراری ارتباط با مشتریان، صاحبان کسب 
 اعی را درک کنند.های اجتماهمیت رسانه 

هایی مانند فیسبوک و توییتر به عنوان مکانی برای جذب مخاطبان  بسیاری از مردم به پلتفرم 
ها  ی یک ارتباط واقعی از طریق این تکنیکما فضای زیادی برای توسعه کنند اخود نگاه می 
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وان یک  های اجتماعی به عنها به رسانه وجود ندارد. مشکل این است که بسیاری از شرکت 

 نگرند. پلتفرم تبلیغاتی می 

های اجتماعی کمتر در مورد تبلیغ بوده و بیشتر در مورد تقویت روابط از طریق نقد و رسانه 
 به  را  گمنام هایشرکت  تواندمی که است …رسی آنالین، خدمات شفاف به مشتریان وبر

 .  کند تبدیل توجه  مورد و پویا برندهای

را حفظ کنیم. اگر   تناسب محتوا و داده افزایش را خود اعیاجتم نفوذ  که  است الزم اما
نسبتًا ساده است. از حل  استراتژی بازاریابی شما بر روی این دو چیز متمرکز شود، راه

 .عالی بپردازیم تولید محتوای متنی و ویدیویی ، ما الزم است به محتوا دیدگاه

 

 

 

 محتوای کپی رایتینگ

 ساختار •

تولید  کنید،نید نگران نباشید. برخالف آنچه تصور میدار مورد نوشتن نمیاگر شما چیز زیادی د 
است. اما قبل از اینکه قلم را به روی کاغذ بیاورید  با کیفیت باال در واقع یک فرایند ساده  محتوا

ی مطالب خود بیندیشید. برای شروع، به یاد داشته باشید که اینجا اینترنت ی ارائه به نحوه
هایی که شبیه صفحات اول یک رمان باشند، روشی عالی برای خسته کردن پست است. نوشتن

ها استفاده کنید تا به خوانندگان پس از  فیکمخاطب تا سر حد مرگ است. از تصاویر و اینفوگرا
های موتور  های سنگین متن، فرصتی برای استراحت بدهید. به عالوه، رباتخواندن قسمت 

 .هی شده عالقه دارنددجستجو به محتوای سازمان 

 یکپارچگی و انسجام •

و کار باشد. اگر   برای صاحبان کسب  متنی تولید محتوا بصورت ترین بخشاین کار شاید سخت 
بنای استراتژی بازاریابی شما باشد، الزم است یکپارچگی و  خواهید که محتوای متنی سنگمی

شید و مطمئن شوید که مطالب شما  انسجام را در اولویت قرار دهید. تقویم خود را بیرون بک 
وارد  باشد. اگر شما فردی تازهدارای تناوب زمانی مناسب است؛ هر چقدر هم که این کار دشوار 

گذاری پست در طول هفته هدف 2تا  1هستید، از کم شروع کنید. برای  تولید محتوا در دنیای
 .را افزایش دهید هاکنید و وقتی تجربه پیدا کردید، به همین ترتیب تعداد پست

 ارزش •
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ترین بخش است. مهمترین بخش محتوای متنی است، ارزش اگر یکپارچگی و انسجام سخت 

  مخاطبان مشکالت حل جهت در( …محتوا در مورد خود ترویجی نیست. مطالب شما)کتبی یا
 با گریکدی به  کمک به  تمایل و اعتماد یپایه  بر ارتباطی توانیدمی گونهاین زیرا چرا؟. شماست
 .باشید  داشته  خود مخاطبان

 

 

 

 

 محتوای ویدیویی

 ارزش)تولید( •

آید، تمرکز بر روی ارزش به همان اندازه مهم پیش می محتوای ویدیویی بحثهنگامی که 
هاست؛ اما باید به نحوی ارزش  است. مطالبتان یا برای سرگرم کردن مخاطبان و یا آموزش آن 

به دلیل میزان اهمیت انجام آن  محتوای ویدیویی فراتر از آن،را نیز به مخاطبان منتقل کند. اما 
و داشتن تجهیزات مناسب  ی عالی برای خلق یک ویدیوایده ت. داشتن یکمنحصر به فرد اس

شنوید  برای ضبط آن دو چیز کامالً متفاوت است. شما اغلب از کارشناسان بازاریابی رسانه می
 گویند.که چیزهایی مثل “فقط شروع کنید!” می 

ه احتمال زیاد و کار ب کنم، صاحبان کسب ها را تحسین می اگرچه من شور و اشتیاق آن 
محتوای  برند. نداشتنکه خیلی خوب سازماندهی شده و اجرا شود، بهره می محتوای ویدیوییاز

 .بد است، اما داشتن محتوایی که شبیه به یک آگهی تبلیغاتی باشد، بدتر است ویدیویی

 (CTA) رای عملفراخوان ب •

عالی دارید، جذب مخاطب نباید کار  با تعداد فراوان و کیفیت  تولید محتوای ویدیویی اگر قصد
ها برای یک خیلی سختی باشد. اگر شما برای مخاطبان خود ارزش و اهمیت قائلید از آن 

که  ها ماهیت تعامل را در بر دارنددرخواست کنید؛ چرا که آن  بر روی آپارات گذاریکامنت 
 .یابدها تکامل میاینترنت حول محور آن 

 گذاری عظیم در زمان و پول برای کسبتواند یک سرمایه می حتواتولید م  واقعیت این است که 
است. اما اگر شما  سازی موتور جستجوبهینه  چنین بهترین راه برایو کار شما باشد. هم 

ی اول گوگل قرار در صفحه خواهید به یک قدرت آنالین تبدیل شوید و در نهایت می
 .کیفیت باال راهی برای انجام آن استبا  تولید محتوا از نوع متنی و ویدیو بگیرید،
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بازاریابی محتوا و کارکردهای غیر  : 2مطالعه آزاد  
 بازاریابی آن برای سازمان شما

های ه ای برای واحدهای مختلف خود از بودج اندازهها در هر صنعت و ها و شرکت سازمان 
طور جدی   به  بازاریابی محتواکه  2012کنند. از سال می ای استفادهشده  ریزیمعین و برنامه 

ای در نظر گرفته شد. البته هنوز ها باز کرد، برای این موضوع نیز بودجه جای خود را در سازمان 
یگر تأمین  با حذف بودجه از منابع د بازاریابی محتوا هایهزینه ها هم در بسیاری از سازمان 

های یک سازمان مفید واقع  تقریبًا در تمام بخش  بازاریابی محتوا که دلیل آن  شود. اما به می
بازاریابی  یها باید در زمینه های زیادی وجود دارد که بر طبق آن شود، استدالل می

 .ی بیشتری هزینه شودبودجه  محتوا

و سودآور باشد. مجموعه بسیار مفید تواند برای یک می بازاریابی محتوا اقعیت آن است که و
اصالً  بازاریابی محتوا ی »نوعی از بازاریابی« برای توصیفشاید به همین دلیل استفاده از واژه

بازاریابی  ها به مزایای استفاده ازتوجهی بسیاری از شرکتی مناسبی نبوده و باعث بیواژه
بازاریابی  تواند از کارکردهایهای یک سازمان میشده است. تقریبًا تمام بخش  محتوا
مند شوند. از جمله: منابع انسانی، استخدام، آموزش نیرو، روابط عمومی، ارتباطات، بهره محتوا
مورد از کارکردهای غیر   10ی تجاری و خدمات مشتری. در ادامه به توضیح توسعه 

 :پردازیمدر یک سازمان می بی محتوابازاریا بازاریابیِ 

 

 ستعد اد نخبه و ماستخدام افر (1

سازمانی خود   توانیم فرهنگ می محتوای ویدیویی گیری ازو با بهره بازاریابی محتوا به کمک علم
ای متشکل از افراد باهوش و  تواند خود را مجموعه ترتیب سازمان می  این را نشان دهیم. به 

های خالق  همواره انسانداده و قدرت برند خود را به نمایش بگذارد. با این وسیله کارآمد نشان 
ی ما خواهند بود. یک همکاری در قالب کارمند یا با مجموعه  مند به همکاریو با استعداد عالقه 
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محتوای و استفاده از بازاریابی محتوا هایگیری از تواناییهر حال بهره شریک. به 
 .موفقیت برساندد یک سازمان را در جذب و استخدام افراد خالق و باهوش به توان می ویدیویی

 سازمانی و افراد دیگرآموزش به نیروهای درون  (2

برای یک سازمان، فراهم   محتوای ویدیویی طور خاصو به  بازاریابی محتوا یکی از کارکردهای
بدون شک وقتی در حال یاد آوردن امکان آموزش دادن به افراد درون سازمان و دیگران است. 

تسلط بیشتری پیدا خواهیم کرد. این موضوع از این جنبه دادن علمی هستیم، خودمان بر آن  
تواند باعث چنین میشود مفید بوده و هم موجب اشراف خود ما بر موضوعی خاص میکه 

در حتوام  که استفاده از اینارتقای سطح علمی تمام افراد درون سازمان شود. عالوه بر آن 
ر باعث کسب اعتبار و قدرت سازمان به  فضایی خارج از خود سازمان و برای تعلیم افراد دیگ

چه موضوعی آموزش داده  محتوای تولیدی کند درشود. فرقی نمیمی بازاریابی محتوا کمک
های ی کارکرد محصول تولیدی مجموعه تا شرح یک مفهوم یا توضیح ویژگیشود، از نحوه می

در سازمان   زاریابی محتوااب هر حال آموزش یکی از کارکردهای استفاده از اد خاص، به یک قرارد
 .است

  

 ایجاد روابط جدید با افراد  (3

، دعوت افراد مختلف به همکاری بازاریابی محتوای ویدیویی های استفاده ازیکی از بهترین راه
ی کنندهشونده یا مصرف عنوان مصاحبه به توانند در تولید محتوای ما است. این افراد می

ها های خاصی که برای آن حضور یافته و با دستورالعمل ا م محتوای ویدیویی محصوالت در
به  تولید این نوع محتوا شود، به توضیح موضوعی بپردازند. با حضور دیگران درتعیین می 
وش در بعضی موارد بسیار توان گفت این رای دست خواهیم یافت. حتی می العادهنتایج فوق

تواند  د کرد. بدون شک حضور این افراد میهای فروش عمل خواه مفیدتر از تغییر در تکنیک 
برای سازمان ما به ارمغان بیاورد که در زمان خود، تأثیر مثبت آن  ای از روابط جدید را گستره

 .نمایان خواهد شد

 نمایش رویکرد بشر دوستی سازمان (4

هایی ها دوست دارند با شرکت محور است و انسانشرایط فعلی جهان، یک بازار ارزشبازار در 
ی تهیه  .است ها هماهنگ و هم مسیرهای آن کار کنند که عملکرد و رویکردشان با ارزش 

آفرینی کرده و تواند برای آن ارزش ی شرکت ما میاز رویکرد بشردوستانه  محتوایی ویدیویی
 .مند کندا عالقه افراد را به سازمان م
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 توانایی حفظ کارمندان ارزشمند (5

ترین چالش و  ویند استخدام افراد کارآمد و مفید، بزرگ گنابع انسانی میدرصد از مدیران م 46
ترین  ها است. بنابراین حفظ کارمندان باهوش، مقید و با انگیزه یکی از بزرگمشکل کاری آن 

که در آن از کارمندان شرکت استفاده شود   یدیوییتولید محتوای و .وظایف یک سازمان است
درصد از  54گردد. طبق آمار ای مشارکت افراد در سازمان میهترین انگیزهیکی از بزرگ

ی موفق  عنوان عضوی از یک مجموعه که خود را در یک رسانه به یک شرکت از این کارمندان 
ها  خاطر آن وع باعث ایجاد حس تعلق کنند و این موضببینند، خوشحال شده و به آن افتخار می 

است که اهرم   بازاریابی محتوا شود. در اینجاد، میبه سازمانی که در آن مشغول به کار هستن
 .کندها را برای سازمان حفظ می ایجاد انگیزه در کارمندان خوب ما شده است و آن 

 ی محصول جدیدتنظیم روند بازار برای توسعه  (6

.  توانیم روند بازار را با بازاریابی محتوای خود تغییر دهیمتولید شود، می   که محصولیقبل از آن 
حصول در بازار  بازاریابی محتوا یک تکنیک با ریسک پایین برای حصول اطمینان از موفقیت م 

گذاران را به سمت ما جذب کرده  تواند سرمایه پیش از تولید محصول می  بازاریابی محتوا .است
ی یک محصول بکند. البته این موضوع یکی ه همکاری در روند تولید و عرضه ها را راضی بو آن 

کند، ری میگذامواردی است که کمتر شرکت یا سازمانی به آن توجه کرده و روی آن سرمایه از 
 .ی ما بسیار سودآور باشدتواند برای مجموعه اما می

 محتوای تولیدی، مرکز سوددهی مجموعه  (7

ی ما تبدیل شود. تواند به مرکز سوددهی و تولید ثروت مجموعه می محتوابازاریابی 
های مشتاق به شرکت –ای با هر زمینه  –توانیم محتوای تولیدی خود را که می ترتیب اینبه 

ها برای دریافت ایده از محتواهای ویدیویی یا برداشت علمی بفروشیم. بسیاری از شرکت 
 .رداخت هزینه و خرید آن هستندحاضر به پ محتوای نوشتاری از

 های عملیاتی کاهش هزینه (8

شوند، برای تسلط بر آنچه ازمان مییا افراد جدیدی که وارد سی ممکن است اعضای مجموعه 
تواند در این می بازاریابی محتواملزم به انجام آن هستند، نیازمند آموزش باشند. استفاده از

ها بکند. به این معنی که آموزش دادن روند انجام یک هزینه زمینه کمک شایانی به کاهش 
روشی جذاب و کارا در آموزش و کاهش احتمال خطای  ییمحتوای ویدیوعملیات و تبدیل آن به 

www.takbook.com



64 

 
را بارها و بارها مشاهده کرده و بر آن مسلط شد.   محتوا توانکارمندان است. چرا که می

برای  بازاریابی محتوا گیری ازهای بهرهویژگی  چنین ایجاد حس مهم بودن در کارمندان ازهم 
 .ها استآموزش دادن به آن 

 

 تی تحقیقا زینه پایین آوردن ه (9

گیرد، از بخش تحقیقات و انجام می بازاریابی محتوا هر فعالیتی که برای
است. ما تحقیقات خود را تغییر داده، ویرایش کرده و در نهایت محتوای  محتوا جستجوی
 40از  محتوای ویدیویی مثال ممکن است در روند تولید یک عنوانکنیم. به تولید می نهایی را 

ها را در محتوای اصلی خود  عدد از این مصاحبه  20تا  15ا فقط مصاحبه کنیم، ام نفر 50تا 
ها با توجه به تمام مصارف و سودی که دارد نوعی از مورد استفاده قرار دهیم. تمام این فعالیت 

دهد. در حقیقت حجم اطالعات به از قلب بازار است و اطالعات خوبی از آن به ما می تحقیقات
ها مورد استفاده قرار ی آن برای تولید محتوا بسیار باال است، هرچند در ظاهر همه  آمدهدست 

کند، در حقیقت نصیب سازمان می بازاریابی محتوا هرحال به دلیل سودی که به  گیرد.نمی
یقات در مورد بازار، که اصوالً تحقیقاتی پرهزینه است، با تبدیل اطالعات ی تحقهزینه 
 .آیدائین میشده به محتوا پکسب 

 تمام کسب و کار شما محتواست  (10

محصول   محتوا .است بازاریابی محتوا دهید به سودوکار خود انجام میهر کاری که در کسب 
هستید که برای تولید محصول بناشده  وای محتشرکت تولیدکننده تولیدی شما است. شما یک 

 .کندت حرکت می است. این موضوع صحت دارد که محتوای شما در جهت کسب قدر

این است که با کسب دانش و تجربه، از میزان قدرت و  بازاریابی محتوا بهترین کار در مورد
توانیم یک ترتیب میاینبه های یک سازمان استفاده کنیم. تأثیرگذاری آن در تمام جنبه 

های یک ه در تمام جنب بازاریابی محتوا هایگیری از تواناییی بهرهپیشرو در زمینه  مجموعه 
فقط بخش بازاریابی باشیم. بهتر است به اندیشیدن در مورد محتوای خود  مان و نه ساز

 .را بیش از یک روش بازاریابی بدانیم بازاریابی محتوا بپردازیم و
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بازاریابی برونگرا یا بازاریابی درونگرا ، کدام یک  
 بهتر است؟ 

صحبت  بازاریابی برونگرا نسبت به  درونگرا یریاببازا ها از ارزش بیشتربه تازگی، بیشتر بازاریاب
های تبلیغاتی تمرکز  بیشتر روی بازاریابی مرسوم و شیوه  بازاریابی برونگرا هایروش  .کنندمی

 های رادیویی است. دارد که مستلزم مواردی همچون بیلبوردهای تبلیغاتی و آگهی

شرایطی تمرکز دارد که به  روی خلق  بیشتر بر های بازاریابی درونگراروش اما در طرف دیگر،
به طور معمول این هدف با فراهم آوردن  کند. صورت طبیعی افراد را به سازمان شما دعوت می

 .آیددست می موارد با ارزش همچون محتوای آموزنده به 

 
ها برای هایی دارند. پر واضح است که هر دوی آن ها امتیازها و نقص هر گروه از این شیوه 

اند. بنابراین کدام گروه از این کار شما ایجاد شده  و های بیشتر برای کسبموفقیت  ایجاد
داریم که به  کند؟ در این مقاله سعیهای بهتری را برای سازمان شما ایجاد میها موفقیت شیوه 

را با توجه به هزینه،  بازاریابی درونگرا و برونگرا هایاین پرسش پاسخ دهیم. در ادامه شیوه
 .مکان ترغیب به خرید بررسی خواهیم کردمان، حجم و پایداری و از

 خریداران احتمالی تعریف چگونگی  

پیش از هرچیز، باید تعریف دقیقی را از چگونگی خریداران احتمالی به دست آوریم و دریابیم 
وردند.  آهای بازاریابی، خریداران احتمالی بهتری را برای ما به ارمغان میکدام یک از این شیوه 
 :توان به چهار مورد توجه کردبرای این موضوع می 

ای برخوردار  ها از وضعیت مشابه ی بازاریابی جز موضوع هزینه شیوه اگر هر دو   :هزینه(1
کند. آن گزینه ی کمتری را به ما تحمیل می ها هزینه هستند، اما استفاده کردن از یکی از آن

 .تواند انتخاب ما باشدمی

زمان کمتر برای کسب نتیجه برای ما از کسب نتایج در مدت زمان طوالنی  ارههمو :زمان(2
ایندتر است. از این رو توجه به عنصر زمانی در مورد هر یک از رویکردهای مورد مطالعه نیز خوش

 .از اهمیت باالیی برخوردار است

دست آوردن   بیشتری برای به  قدرت های بازاریابیاگر یکی از این شیوه :حجم و پایداری (3
تواند به موفقیت  بیشتری دارد، ما را میداران احتمالی در طول زمان دارد و یا قابلیت رشد خری

 .برساند
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ترین موضوع که باید مورد توجه قرار موضوع پایانی و شاید مهم  :امکان ترغیب به خرید(4

ن موضوع به چه ها چگونه است و ایگیرد آن است که خریدار احتمالی هر کدام از این شیوه 
ن دو مقدار خریداران احتمالی یکسان، گذارد. میاطریق روی امکان ترغیب به خرید تأثیر می 

تر است زیرا در آخر برای خریدار احتمالی با امکان بیشتر ترغیب شدن به خرید با ارزش
   .کندوکار درآمد بیشتری را تولید می کسب 

 

 هزینه

کنند، استفاده می بازاریابی درونگرا یی که از شیوههایان ، سازمHubspot بر اساس گزارشی از
ی کمتری را نسبت به همتای برونگرا درصد هزینه  ۶۱برای بدست آوردن خریداران احتمالی 

کنندگان کنند. دلیل این موضوع چیست؟ به صورت کلی، استفادهمحور خود صرف می 
وکار  ون از کسبی بیردهنده از به خدمت حداقل برای چند مورد نیبازاریابی برونگرا هایشیوه 

 د دارند.  خو

کنیم، احتماالً برای هر کلیک خریدار گذاری میبه عنوان مثال، اگر در بازاریابی آنالین سرمایه 
احتمالی روی تبلیغات، باید مقداری را پرداخت کنیم و یا برای استفاده از تبلیغات محلی و 

های بسیار هزینه تواند آخر می  ای داریم که دستکت رسانه بیلبوردها نیاز به همکاری با یک شر 
همچون نوشتن محتوا و  بازاریابی درونگرا هایزیادی را به ما تحمیل کند. در مقابل، شیوه 

ای را به ما تحمیل  گیر است اما اغلب هیچ هزینه های اجتماعی اگرچه وقتفعالیت در شبکه 
 .کندنمی

  

 زمان

های احتمالی آوردن مشتری زمان مورد نیاز برای بدست ابی درونگرااریباز یکی از نقاط منفی
بالفاصله برای شما خریداران احتمالی را به ارمغان   بازاریابی برونگرا هایاست. اکثر شیوه 

طلبند.برای زمان بیشتری را برای مؤثر واقع شدن می بازاریابی درونگرا هایآورند. اما شیوه می
ماه را  ۶تا  ۴ی سئو زه های حو، اکثر شرکت Josh Steoimle استیمل مثال، طبق گفته جاش

 زنند.برای دیدن هرگونه نتیجه تخمین می 

نیز تفاوت چندانی  های اجتماعیبازاریابی در شبکه  بندی برای بازاریابی به وسیله محتوا وزمان  
ها و د برای زیانمدت است. بنابراین باییک استراتژی طوالنی بازاریابی درونگرا .ندارند
 .خود را آماده کنیدهای کوتاه مدت کمبود 
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 حجم و پایداری

بازاریابی  هاییابیم که شیوه می کنیم، دروقتی به موضوع حجم و پایداری توجه می 
قدرت آن را دارند که به صورت نمایی)افزایش مداوم سرعت رشد( گسترش پیدا کنند.  درونگرا

ی بازده بازاریابی درونگرا همچنینآورند. ای ما به ارمغان می در نتیجه حجم بیشتری را بر
  .مصرف شده داردی بیشتری نسبت به هزینه 

 

ی مشابه را به ازای هر خریدار  نیز قابلیت رشد دارد اما شما همچنان باید هزینه  بازاریابی برونگرا
یابد. دن آن کاهش میاحتمالی بپردازید. بنابراین در طوالنی مدت میزان مقرون به صرفه بو

های مورد عالقه خویش را به دلیل سایتدرصد جوانان وب  ۴۴ بر این، طبق آمار بیش از عالوه 
تکیه کنید،  بازاریابی برونگرا هایوجود تبلیغات ناخوشایند ترک کردند. اگر شما به صرفًا بر شیوه 

 .واهید کرداحتماالً بسیاری از مخاطبینی را که تالش دارید جذب کنید، دور خ

  

 ه خریدامکان ترغیب ب

کنند که ترغیب به خرید نسبت به دو و یا سه درصد از فروشندگان به این موضوع اشاره می  ۳۵
ترین عامل تأثیرگذار باشد. امکان  تر است. این موضوع در این میان باید مهم سال پیش سخت 

سنجش یم با این میزان مورد تواند به صورت غیرمستقترغیب به خرید هر خریدار احتمالی می
ها بیشتر به خرید ترغیب دارند؟  قرار بگیرد که خریداران احتمالی شما چگونه هستند و آیا آن 

 آیا آنان نسبت به شما صمیمی هستند؟ چقدر اطالعات نسبت به خریداران احتمالی دارید؟

مکان دهند. اگرچه ای را مییابی بیشترهای هدفمعموالً به شما گزینه  بازاریابی برونگرا در کل، 
ی توزیع محتوا همچنان ی شبکه به وسیله بازاریابی برونگرا بهبود بخشیدن خریداران احتمالی

وکار شما اهمیت دارد. چرا وجود دارد اما در پایان میزان صمیمیت خریداران احتمالی با کسب
شما   وکاریکی بیشتر با کسبمایل به صمیمیت و نزد بازاریابی درونگرا که خریداران احتمالی در

 هستند. بازاریابی برونگرا نسبت به خریداران احتمالی در

کنند و اگر به هدف خود برسند، آماده خوانند، شما را دنبال میها محتوای شما را میآن  
 .هستند که از محصوالت و یا خدمات شما خریداری کنند 

ات روشن و واضحی وجود  امتیاز بازاریابی هایشیوه  در پایان باید گفت که برای هرکدام از این
ها نسبت به دیگری بیشتر است. اما صرف نظر از های یکی از آن دارد و در برخی از موارد، نفع

تر، مقرون به داشتن خریداران احتمالی صمیمی بازاریابی درونگرا این موضوع، امتیاز اصلی
   تر بودن و کارکرد بهتر در طوالنی مدت است.صرفه 
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بازاریابی  اید،و بودجه خود را برای یک رویکرد استراتژیک اختصاص دادهبنابراین اگر زمان 
لزومًا بدترین  بازاریابی برونگرا هایشیوه.ی مناسب برای شما باشدتواند شیوه می برونگرا

 ها معموالً برای زمانی که بدست آوردن سریع خریداران احتمالی برای شما اهمیتنیستند. آن
 .های دیگر مفید هستندر کنار روشدارد و یا اجرای آن د

 

 پنج مرحله برای رسیدن به بلوغ در بازاریابی محتوا

های نوین بازاریابی، شامل عنوان یکی از جدیدترین و مؤثرترین شیوه به  بازاریابی محتوا امروزه
ز این موارد  شدت جذاب و مورد بحث است. یکی اها به ی آنموارد مختلفی است که همه 

ها به چشم از اینکه به محتوای آن  B2B است. برخی از بازاریابان بلوغ بازاریابی محتوا موضوع
ه جوان و جذاب باشد. در  باید هموار محتوا یک محتوای کهنه نگاه شود، فراری بوده و معتقدند

بیندازیم تازه  نگاهی بلوغ بازاریابی محتوا و بازاریابی محتوا سعی داریم به موضوع قسمتاین 
بازاریابی  و کاری هستید که برای رشد خود از روش که اگر شما صاحب کسب  طوریبه 

 ی شما در چه سطحی است؟بلوغ بازاریابی محتوا کند دریابید که استفاده می محتوا

 

ی محتوا نیست، بلکه قصد داریم در مورد  در مورد سبک نوشتن و تهیه  قسمتالبته رویکرد این 
 .بحث کنیم ستراتژی بازاریابی محتواا ژی وتکنولو

 :شودبندی میبه شکل زیر دسته  بلوغ بازاریابی محتوا پنج پله از

 ی واکنشیمرحله  •
 ی پیشگیرانهمرحله  •
 ی همبستگیمرحله  •
 ی اتخاذمرحله  •
 ی پیش بینیمرحله  •

ن به پرداختباید بدانیم چرا  بلوغ بازاریابی محتوا پیش از ورود به موضوع اصلی و شرح مراحل
 این موضوع تا این حد با اهمیت و تأثیرگذار است؟

بوده و از این میان  استراتژی بازاریابی محتوا دارای B2B درصد از بازاریابان 32در حقیقت تنها 
ها تأثیر مثبتی در جذب  ی آن استراتژی بازاریابی محتوا کنند که ها فکر میدرصد آن  14فقط 

کارشان داشته است. سؤال اینجاست که چرا این آمار تا به و  مشتری و رشد و پیشرفت کسب
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ی این حد پایین است؟ بدون شک برای درک بهتر موضوع باید نگاهی تازه به نقشه 

 .بیندازیم بازاریابی محتوا جامع

 ی واکنشیمرحله

است. ریزی و هدف قبلی بدون برنامه  تهیه و تولید محتوا به معنی بازاریابی محتوا این شکل از
گذاری در واقع محتوایی که در پاسخ به درخواست تبلیغاتی تیم فروش، با سرعت و بدون هدف 

کند با شرایط شدت تالش میمدت آماده شود ، محتوای واکنشی است. محتوایی که به طوالنی 
های منظور واکنش نشان دادن به حرکت  شده توسط رقیب سازگار باشد و اغلب به تعیین 

 یابد.شده و انتشار میبا آمادهتبلیغاتی رق

 

ی این نوع محتوا وجود دارد، امکان نظارت دقیق بر آن نیست و به دلیل تعجیلی که در تهیه  
شده و مقیاس بررسی بازاریابی محتوا یچندان متخصص در زمینه  اغلب توسط پرسنل نه 

 .سنجش کیفیت آن در شرایط مختلف، متفاوت است

  

 ی پیشگیرانهمرحله

ی محتوا توسط یک تیم کوچک است که به به معنی تهیه  بلوغ بازاریابی محتوا ین مرحله ازا
اشراف داشته و محتوا را طبق یک استراتژی و تقویم   بازاریابی محتوا موارد مهم در موضوع

ی محتوا در شرایط بحرانی و بدون دانند که تهیه کنند. اعضای این تیم می مشخص آماده می 
تواند اطالعات روشن و مفیدی در  دقیق، کمک چندانی به رشد شرکت نکرده و نمی ریزیبرنامه 

 .اختیار مشتری قرار دهد تا قدرت و حق انتخاب او را باال ببرد

 ی همبستگیمرحله

تولید  یعنی آن تیم به ثبات و بلوغ کافی برای وارد شدن یک تیم به این مرحله 
های کمتری لید محتوا با درخواست تیم تو یعنی یکیافته است.این مرحله دست محتوا

پذیرد، که دلیل آن رویکرد دقیق و ظریف روبرو است و هر موضوعی را نمی تولید محتوا برای
توانند محتوا را برای مراحل مختلف کاری مشتری و ها می ها در تولید محتوا است. این تیمآن 

ها در  اند بگوید آیا تالش آنتوا میهصص آن های متفاوت ایجاد کنند و تخافراد ، در قالب 
تواند مشتریان جدیدی برای شرکت و مجموعه به ارمغان بیاورد یا می بازاریابی محتوایزمینه 

 .نه 
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 ی اتخاذمرحله

های که برای رسیدن به آن تالش  بلوغ بازاریابی محتوا یابی به سطحی ازاین مرحله یعنی دست
ی محتوا را بر عهده معنی آن است تیمی که تهیه  تخاذ به ی احله مستمر صورت گرفته است. مر

هایی که برای ها مسلط است و راهو فرمت  در بسیاری از قالب تولید محتوا هایدارد بر روش
 شناسد.خوبی مییابی به گسترش و ارتقای محتوا الزم است به دست

ل یک محتوای قوی درجه اویارهای سازی و تنظیم محتوا بر اساس مع این تیم قادر به بهینه  
هایی مثل ویدیو و تصاویر برای تعامل بهتر در کنار محتوای اصلی تواند از المان است و می

 .استفاده کند

  

 بینیی پیشمرحله

تولید  یبه معنی آن است که یک تیم در زمینه  بلوغ بازاریابی محتوا رسیدن به این مرحله از
درصد از بازاریابان محتوا به این سطح  4فقط  اکنون. اما تیده استی استادی رسبه درجه  محتوا

  .انداز بلوغ بازاریابی دست پیداکرده

ی کسانی که در مراحل ایجاد و توزیع یک محتوا شرکت دارند در یک در این سطح نادر همه 
ار ی تهیه و انتششیوه گیری نهایی در مورد کنند و تصمیم صورت متمرکز همکاری میپلتفرم و به 

آمده از بطن بازار و تحلیل شرایط موجود صورت  دستس اطالعات دقیق به یک محتوا بر اسا
است  بازاریابی محتوا گیرد. این مرحله از بلوغ بازاریابی به معنی رسیدن به سطحی از دانشمی

عد  شده و ببینین پیش ای خاص، نیاز به آدر زمینه  تولید محتوا که در آن قبل از نیاز ضروری به 
شده باشد.در  تولید محتوا یدقیق در مورد آن، تیم مربوطه وارد مرحله از کسب اطالعات 

 .حقیقت استراتژی تولید محتوا در این مرحله به بلوغ کامل رسیده است

  

توانید بگویید شرکت شما در می  بلوغ بازاریابی محتوا ی این پنج مرحله ازحال بعد از مطالعه 
 یک از این مراحل است؟ در کدام  تولید محتوا و توابازاریابی مح یینه زم

یابی به موفقیت در آن نیاز به یک فرآیند مداوم است که برای دست بازاریابی محتوا بدون شک
 .وجود دارد دانش فراوان و تکرار 
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هایی با  بازاریابی محتوا و کپی رایتینگ چه تفاوت 
 یکدیگر دارند؟ 
 رند؟هایی با یکدیگر داگ چه تفاوتبازاریابی محتوا و کپی رایتین

جای یکدیگر مورد استفاده در بیشتر موارد این دو واژه یعنی کپی رایتینگ و بازاریابی محتوا به 
آنکه در اساس با یکدیگر متفاوت بوده و هرکدام دارای معانی مستقلی گیرند، حالقرار می

را  ی رایتینگ و بازاریابی محتوا توان تفاوت بین کپکه چطور می هستند. اما سؤال این است 
پذیری این است که ما در اصطالحاتمان اغلب جای کلمات تشخیص داد؟ دلیل این عدم تفکیک 

هایی کنیم، این در حالی است که بسیاری از کلمات واژهبا مفهوم یکسان را با هم عوض می
ر بخواهیم از هرکدام   مستقل و متفاوت هستند و اگظاهر شبیه به هم ولی در معنی کامالً به 
 .ها را درک کنیمتفاده کنیم باید ابتدا اصل تفاوت آن ها اسآن 

 

سعی دارد به توضیح دو مفهوم مستقل کپی رایتینگ و بازاریابی محتوا بپردازد و  قسمتاین 
براین آنچه طور کامل شرح دهد. بناهای این دو واژه را به ها و تفاوت موضوع شباهت 

 :ارد زیر استخوانید شامل مومی

 کپی رایتینگ به چه معنا است؟ •
 بازاریابی محتوا چیست؟ •
 رایت و بازاریابی محتواپوشانی کپیهم  •
 های کپی رایتینگ و بازاریابی محتواترین تفاوتمهم •

دوکلمه را به طور برای درک بهتر تفاوت های این دو واژه اولین قدم آن است که هر کدام از این 
 .ها را درک کنیمرد آن مستقل شناخته و کارب

 کپی رایتینگ به چه معنا است؟ 

ترین هدف  های تاثیرگذار برای دستیابی به مهمکپی رایتینگ هنر بازی با کلمات و ساخت جمله 
باشد. به طور کلی به فرآیند ایجاد آگهی و سایر یک مجموعه که جلب نظر مشتری است، می

برند خاص یا محصول ویژه کپی رایتینگ  تبلیغاتی برای جلب نظر مشتریان به یک  مطالب
شود شامل قطعات کوتاه متنی، شعارهای  ها حرف زده میگویند. این مطالبی که از آن می

 های توصیفی است. تبلیغاتی یا جمله 

خرید یک  کپی رایتینگ برای آن که موثر واقع شود و نظر مخاطب را جلب و او را راضی به 
از نظر عاطفی درگیر   خاص بکند، پیش از هرچیز باید مشتری رامحصول یا اعتماد به یک برند 
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گیری سریع و خود بکند. در کپی رایتینگ هدف تولیدکننده ایجاد انگیزه در مخاطب برای تصمیم 

هر چه  بالفاصله بعد از برخورد با شعار یا آگهی است. در حقیقت کپی رایتینگ اساسًا به فروش
 کند.فکر می بیشتر و افزایش تعداد مشتریان 

 

سایت یک های زیر نوشته، تدوین و سپس روی وب یک محتوای کپی رایتینگ در زمینه  
 :شودمجموعه منتشر و یا چاپ می

 .ی آنوکار و توضیح تاریخچه معرفی یک کسب  •
 .شودهایی که ارائه میتوضیحی در خصوص محصوالت و سرویس  •
 .هاآن های ت در خصوص محصوالت و توضیح ویژگیبیان جزئیا •
 .وکارهای مهم و اهداف یک مجموعه در کسب سرفصل  •

 

سایت با هدف تالش برای جلب نظر مخاطب برای  به طور کلی هرگونه محتوایی که در یک وب
 .انجام کاری، خواندن مطلبی یا خرید کردن نوشته شده باشد، کپی رایتینگ است

های مؤثری است که نظر مخاطب را جمله  کارگیری بهترین کلمات برای ساخترایتینگ به معنی به کپی 
  .کندص یا محصول ویژه جلب کرده و او را خیلی سریع قانع به خرید میبه یک برند خا

 بازاریابی محتوا چیست؟

جلب نظر مخاطب با  ی یک محتوای مؤثر برای در بازاریابی محتوا نیز هدف تولیدکننده تهیه 
قت اصل هدف در بازاریابی محتوا این است که چاشنی توجه به یک برند خاص است. در حقی

رای کاربر مفید، کاربردی و آموزنده باشد، سپس او را به سمت برند خاصی هدایت محتوا ابتدا ب
می باشد. فرد و علکند. نوشتن مطالب با هدف بازاریابی محتوا باید بسیار توصیفی، منحصربه 

صر بوده و سریع تأثیر الزم را بر خواننده رایت که باید تا حد امکان جمالت مختبرخالف کپی
 .بگذارند

 

 

 

 :بازاریابی محتوا انواع مختلفی دارد شامل

 های وبالگیپست •
 مقاالت •
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 محتوای ویدیویی  •
 محتوای صوتی  •
 های الکترونیککتاب •
 های خبریایمیل •
 های موضوعیگزارش  •
 ها پادکست •

تواند با مخاطب خود ارتباط برقرار  ی محتوا میهایی است که تولیدکنندهتمام این موارد فرصت 
روشی است که در آن مخاطبی که در اینترنت به دنبال محصول خاصی کند. بازاریابی محتوا 

برد و ی میاعتماد بودن یک برند پتدریج به قابلی آن به ی محتوا یا مطالعه گردد با مشاهدهمی
 .کندآن را برای خرید انتخاب می

ی اول برای مخاطب مفید و کاربردی است، در وهله  ی محتوایی علمی که رائه بازاریابی محتوا یعنی ا
سپس اعتماد او را به یک برند خاص جلب کرده و او راضی به خرید با اطمینان کامل به محصول  

  .کندمی
 بازاریابی محتوارایت و پوشانی کپیهم

رایت و سیده باشید که کپیی این توصیفات بازهم به این نتیجه رممکن است بعد از مطالعه 
 .پوشانی هم دارندیکدیگر نداشته و در برخی موارد هم بازاریابی محتوا تفاوت چندانی با 

با دو استراتژی مختلف اما در کنار اغلب موارد این دو موضوع  پاسخ این است که بله، در 
های یک مجموعه مثال وقتی در یک بروشور از فعالیت عنوانکنند. به یکدیگر فعالیت می 

ی هایی به شرح مختصری از زمینه شود و به کمک سرفصل و بولتتوضیحاتی قرار داده می
 شده است. ا اینجا از کپی رایتینگ استفادهشود، تفعالیت یا محصوالت تولیدی پرداخته می

ها مخاطب برای دریافت توضیحات بیشتر به محتوای جامع دیگری اما وقتی در همان بولت  
یابی محتوا در میان  شود، پای بازارشده است هدایت میسایت مجموعه قرار داده که در وب

توضیحات مختصر و جامعی   داند که ممکن است آنچه دراست. یعنی طراح کپی رایتینگ می
ر را قانع نکند، از کمک بازاریابی محتوا تکه در بروشور قرار داده است مخاطبان باهوش و بادقت 

 .کنددر این زمینه استفاده می

 

 بازاریابی محتوا های کپی رایتینگ و ترین تفاوت مهم

 .گذاری این دو موضوع استاولین تفاوت در هدف  .1

ین دو موضوع با  هایی که در اهداف تولید کپی رایتینگ و بازاریابی محتوا وجود دارد، اوجود تفاوت 
 .پوشانی دارندیکدیگر همکاری و هم 
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رایت و بازاریابی ترین تفاوت کپی شاید مهم   به این موضوع اشاره شد،تر هم طور که پیش همان 

گذاری این دو مقوله باشد. در حقیقت قصد بازاریابی محتوا این است که با محتوا در هدف 
ساکن برای مخاطب دهد ابتدابه صول یا خدمات میتوضیحات جامعی که در خصوص یک مح 

ای را بازی کند که نظر یحات جامع نقش طعمه ی دوم این توض مفید باشد، سپس در مرحله 
به اطمینان این برساند که محصول انتخابی او  مشتری را به یک برند خاص جلب کرده و او را

 .ها استیکی از بهترین

گیری مشتری است و بهترین با سرعت بخشیدن به تصمیم  رایت همواره اولویتاما در کپی 
ای قدرتمند باشد که مخاطب را خیلی زود راضی به اندازهشده به حالت آن است که پیام نوشته 

 .ندی خرید ککلیک کردن روی گزینه 

 .ی تولید کپی رایتینگ و بازاریابی محتوا متفاوت استشیوه  .2

ها در جمله است کلمات و چینش درست و تأثیرگذار آن  کارگیریکپی رایتینگ در حقیقت هنر به 
علمی است که باید ریشه و بنیان درست و البته توای کامالً ی یک محتهیه  بازاریابی محتوا اما

 .اثباتی داشته باشدقابل

 .های نشر این دو موضوع متفاوت استرسانه  .3

محدود به بروشور، بیلبورد، بنر و صفحات  توان در آن کپی رایتینگ را منتشر کرد فضایی که می 
مختصر و در قالب خاصی نوشته  رایتکه کپی ها است. در حقیقت به دلیل آنسایتاصلی وب

خصوص بازاریابی محتوا به  توان از هر فضایی برای انتشار آن استفاده کرد. اما درشود نمیمی
لف مثل متن، عکس، اینفوگرافیک،  هایی مختدلیل تنوع بسیاری که در تولید محتوا در قالب 

 .ترس استهای بسیاری برای نشر محتوا در دسصدا و تصویر وجود دارد، رسانه 

 

 .کندبازاریابی محتوا اهداف بیشتری را دنبال می .4

کند و آن فروش بیشتر است اما اهداف بازاریابی در این رایت تنها یک هدف را دنبال میکپی
سایت افزایش یابد، خواهد بازدید از یک وبشود. بازاریابی محتوا می نمیموضوع خالصه 

مخاطب به مشتری و مشتری به مشتری ثابت رو به سایت باال برود، نرخ تبدیل ترافیک وب 
ی بهتری به رروز افراد نمرهها بیفتد و درنهایت هفزونی باشد، نام یک برند بیشتر بر سر زبان

 .اعتبار یک برند بدهند

های نشر های تولید، رسانه ترین تفاوت کپی رایتنیگ و بازاریابی محتوا در اهداف متفاوت، شیوهمهم
 .د منظورهای بازاریابی محتوا نسبت به کپی رایتینگ استدهنده و تعد
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 بازاریابی محتوا از دیدگاه مدل کانو
بودن محتواهای تولید شده اهمیت  ، مفید ی تولید محتوا فعالیت دارندکسانی که در زمینه  برای

که بر روی اینکه باید محتواهای مفیدی تولید کنند  تولیدکنندگان محتوا یزیادی دارد. همه 
به  ی مهم آن است که دقیقاً افق دارند. اما مسئله ها عالقه نشان دهند، توافراد به خواندن آن 

تنهایی برای جذب مخاطب کافی  و آیا مفید بودن به  گوییمچه محتوایی یک محتوای مفید می
 است؟

شد.  رسد که یک محتوای خوب عالوه بر مفید بودن باید جذاب و سرگرم کننده هم بابه نظر می
ینترنتی پر از ی اپدیا را در نظر بگیرید؛ با اینکه این دانشنامه سایت ویکیبه عنوان مثال وب

مطالب آن توییت شوند و یا  مطالب مفید و آموزنده است؛ اما چه کسی تا حاال دیده که 
ت نشر پیدا کنند؟! بنابراین یک محتوای آموزنده باید قابلی های اجتماعیشبکه  های آن درلینک

نبال شود. در نتیجه سؤال بعدی کنندگی و جذابیت هم داشته باشد تا توسط مخاطب دسرگرم 
ده به حساب کننشود، آن است که از نظر مخاطبان چه محتواهایی سرگرم که مطرح می 

 آیند؟ می

 پاسخ این سؤال را با یک مدل علمی به نام مدل کانو توضیح خواهیم داد. قسمتما در این 

 

ی جامعه  ابداع شده، به رضایت  70ی دکتر نوریاکی کانو در اواخر دهه که توسط   مدل کانو 
کند. این را بررسی میپردازد و عوامل تأثیرگذار بر روی آن می …هدف مانند مشتریان، مخاطبان و

گیرد، اما وکارها مورد استفاده قرار می ی محصوالت کسب مدل اگرچه بیشتر برای توسعه 
 .توان معیارهای مفیدی را از آن استخراج کردنیز می محتوا بازاریابی برای

 

 

 

 :شوندبندی میدر مدل کانو نیاز مخاطبان به پنج دسته تقسیم

ی در محصول  ستند که به دنبال آن الزامات اساسی اول نیازهای اساسی هدسته  .1
 .دهندمحتوا است( را شکل می کتابمدنظر)که در این 

 .آورندلکردی را به وجود میردی هستند که الزامات عمی دوم نیازهای عملک دسته  .2
ی سوم نیازهای انگیزشی مخاطبان هستند که الزامات انگیزشی در محتوا را برای دسته  .3

 .کنندایجاد میمخاطبان 
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ی ی چهارم پاسخگویی به آن دسته از نیازها است که ممکن است فقط نیاز عدهدسته  .4

تمندی یا نارضایتی اکثر مخاطبان، اثر قابل  محدودی از مخاطبان باشد و در رضای
 .ای نگذاردمالحظه 

ها آن هایی هستند که وجود شوند، ویژگیی پنجم که الزامات معکوس نامیده میدسته  .5
شود. به عبارت دیگر کند و نبودشان منجر به رضایت او میمخاطب را ناراضی می

جر به نارضایتی مخاطب ی پنجم مربوط به از بین بردن عواملی است که مندسته 
 .خواهد شد

 

 :پردازیمدر ادامه به توضیح این پنج دسته می

 محتوای پایه  (1

ها دارد که ریشه در نیازهای اساسی آن  مخاطبان استی انتظارات اولیه  منظور از محتوای پایه،
شود و  و باید برآورده شود. پاسخگویی به این دسته از نیازها یک امر بدیهی محسوب می 

فقدان این پاسخگویی منجر به نارضایتی مخاطبان خواهد شد. با این وجود، خود این 
 ن ندارد. پاسخگویی تأثیر زیادی بر رضایتمندی مشتریا

ی پوست باشند، کنندهی خواص کرم نرم ای دربارهنوان مثال اگر مخاطبان به دنبال مقاله به ع 
لزامات اساسی محتوای تولید شده است و ی پوست از اکنندهی خواص کرم نرمتوضیح درباره 

اگر آن محتوا این توضیحات را شامل نشود، نارضایتی مخاطب را در پی خواهد داشت. اما 
ی پوست است، تأثیر زیادی بر رضایتمندی کنندهی خواص کرم نرم ه دربارهالصرف اینکه مق

 مخاطب ندارد چون از دیدگاه او این یک امر بدیهی است. 

تولید کنید. این دسته از  محتوا بدیهی است را پیدا کنید و حتمًا برای آن صنعت شماآنچه در 
های جایگزین در  حلمقایسه با رقبا یا راهتواند شما را در محتواها در صورت عدم وجود می 

 .ذهن مشتری حذف کند

  

 محتوای عملکردی  (2

به دنبال دارد و ی مخاطب را مند، رضایتمحتوای عملکردی ی دوم یعنیرعایت الزامات دسته 
هایی شود. در واقع الزامات عملکردی رعایت حداقلعدم رعایت آن، منجر به نارضایتی او می

تواند با سایر محتواها مقایسه و بخشد و میمحتوای شما خاصیت رقابتی میاست که به 
 ارزیابی شود.
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ی کنندهی خواص کرم نرمرهبه عنوان مثال یک متن با جمالت طوالنی و کلمات مشکل دربا 

بندی کند و بسیار انگیزد اما متنی که همه چیز را دسته برمی  پوست، قطعًا نارضایتی مخاطب را
روان باشد، تحسین او را به دنبال خواهد داشت. آنچه مشتریان از شما انتظار دارند را ساده و 

ها یک قالب آن باشد. انتظارات آن تواند از موضوع محتوا تا شکل و تولید کنید. این انتظار می
ها رضایت بیشتری خواهند  تر باشد، آن نمودار خطی است، هر چه محتوای شما کاربردی

 داشت.

  

 

 

 حتوای انگیزشی م  (3

ها انتظار تولید آن را ندارد، لذا از دید مخاطب قابل تشخیص نیستند و آن  محتوای انگیزشی
آورد. ر عوض بودنشان رضایتمندی زیادی را پدید میکند؛ دها نارضایتی ایجاد نمینبود آن 

یت و  ناصری مانند خالقچون از حد پاسخگویی به نیازهای اساسی مخاطب فراتر رفته و با ع 
 شود. نوآوری ترکیب می

 

ی پوست را در نظر بگیرید. در متن کنندهی خواص کرم نرم به عنوان مثال دو متن خود درباره 
ها، ی ایناند اما در متن دوم عالوه بر همه و با زبانی روان ذکر شده بندیاول به صورت دسته 

 ده است. های زیبای مرتبطی نیز به متن افزوده ششکل

شود که حتی ممکن است آن را به صورت احساسی در مخاطب نسبت به متن پیدا می در این
منبع تمام   محتوا سته ازی آن را به دوستان خود پیشنهاد دهد. این داشتراک بگذارد و مطالعه 

آمیز بر لبان گیری، هیجان و یک لبخند رضایت های شما برای ایجاد ُشک، غافل نوآوری 
بازاریابی  کنند. رمز موفقیت درشما را تحسین می محتوا دن اینمشتریانی است که با دی

 .باشدمی  نمودار کانو گذاری بر این بخش ازسرمایه محتوا

  

 محتوای خنثی  (4

رم معموالً شامل پاسخگویی به نیازهای جزیی مخاطب و یا تعداد محدودی از ی چهادسته 
ها است. این دسته از نیازها آن قدر جزیی و کوچک هستند که گاه ممکن است حتی خود آن 
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ها ها توجهی نداشته باشد و نسبت به پاسخگویی یا عدم پاسخگویی به آنمخاطب هم به آن 

 تفاوت باشد.  بی

ی کنندهی خواص کرم نرم ای را در نظر بگیرید که در آن با زبانی روان دربارهله ل مقای مثابرا
بخواهند برای آن   بازاریابان محتوا پوست به خوبی توضیح داده شده است. حال ممکن است

ی پوست هستند، پیشنهاداتی را ارائه کنندهمند به مواد طبیعی نرم دسته از افراد نیز که عالقه 
 ند. ده

ی تأثیر پوست خیار در نرمی پوست به پایان محتوای خود  مثالً یک پاراگراف اضافی هم درباره
اضافه کنند. از آنجایی که بودن یا نبودن این پاراگراف تأثیر زیادی در اصل مطلب، یعنی خواص  

 ن نوعنامند. یافتن ایی پوست ندارد، این دسته از محتوا را محتوای خنثی میکنندهکرم نرم 
ی بازاریابی محتوای شما را افزایش تواند کارایی برنامه ا و تالش برای تولید نکردن آن می محتو

 .ها را کاهش دهدو به عبارتی دیگر هزینه 

  

 محتوای معکوس  (5

آید که به صورت ی پنجم با وجود اهمیتی که دارد، تقریبًا بدیهی است و کمتر پیش می دسته 
به دنبال تولید محتواهایی هستند که  بازاریابان محتوا چون تمام قرار گیرد.ملموس مورد توجه 

رضایت مخاطبان را در پی داشته باشد و تقریبًا هیچ کس نیست که به طور آگاهانه بخواهد به 
 تولید کند که نارضایتی مخاطب را در پی داشته باشد.  محتوا ایگونه 

ی پوست، کنندهی خواص کرم نرم درباره ای ویدیوییتولید یک محتو گاه دربرای مثال ما هیچ 
گنجانیم؛ چون اصالً در راستای محتوایی غیر اخالقی را که منجر به نارضایتی مخاطب شود، نمی

اهداف اساسی نیست و هرکسی هم ناخودآگاه به این موضوع توجه دارد. گاهی ممکن است 
رخوردهای معکوس  منجر به ب و انگیزشی بینیهای شما برای تولید محتوای غیرقابل پیش تالش

 .تولید نکنید محتوای انگیزشی مخاطبان شود. دقت کنید که به هر روشی

  

 

ی اول از توان گفت که در بین این پنج دسته از الزامات محتوایی، سه دسته به طور کلی می 
تئوریک به جامع ی چهارم و پنجم بیشتر از بعد اهمیت بیشتری برخوردارند و دو دسته 

  .کنندکمک می  مدل کانو بودن

شود و از  از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس آن به نیازهای مخاطبان توجه می  مدل کانو
بندی این نیازها در سطوح متفاوت، امکان ایجاد محتوایی با کیفیت بیشتر و در طریق طبقه 
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اریابی شما باید ژی بازاسترات.کندفراهم مینتیجه برقراری ارتباط بهتر را برای بازاریابان محتوا 

تولید محتوای  ، سپس انرژی و سرمایه خود را برابتدا به تولید محتوای پایه و عملکردی بپردازد
 .بپرهیزد تولید محتوای خنثی و معکوس متمرکز نماید و در نهایت از انگیزشی

 

 بازاریابی محتوای ناب 
(Lean Content Marketing) 

 محتوای ناب چیست؟بازاریابی 

همیشه آسان نیست. تا جایی که  تولید محتوای با کیفیت انداختنکردن موتور و به راه شنرو
را با  بازاریابان محتوا ی محتوای با کیفیت بصورت مداوم، برخی ازبرخی اوقات ارائه 

های کوچک و  شرکت هایی مواجه کرده است. چرا؟ به این خاطر که بسیاری از بازاریابان چالش 
هستند که به  استراتژی محتوا سازیبرای پیادهبود بودجه، منابع و زمان کافی بزرگ، دچار کم

درستی بتواند منجر به افزایش رشد در تمام مراحل قیف خرید بشود. خوشبختانه یادگیری 
ود و وری با صرف منابع کمتر، حتی بازاریابان دچار کمببندی منابع و افزایش بهرهطبقه 

 .، آماده خواهد ساختمحتوای اثربخش د یکمحدودیت را نیز برای ایجا

  

 !یک توضیح مختصر

را   محتوای خوب سازی مصرف زمان، در یک توضیح مختصر و مفید اهمیتدر راستای بهینه 
ی اولین آشنایی با برایتان بازگو خواهیم کرد. خریداران امروزی متفاوتند. گام خریدار از لحظه 

اطالعات بسیار زیاد  گذشته، بلند نیست. در عوض، با وجودی برند شما تا خرید مجدد به اندازه
زنند. در موجود در اینترنت، مشتریان شما ابتدا خودشان دست به تحقیق و جستجو می

رسد.  درصد فرآیند خرید، قبل از اینکه محصول را خریداری کنند، به اتمام می 90تا  66حقیقت 
آیند  بازاریاب، به مشتریان خود در طول فری شماست که بعنوان یک جه این وظیفه در نتی

  .خرید، اطالعات الزم را انتقال دهید

کند به یک منبع اطالعاتی قابل اعتماد برای مشتریان خود  به شما کمک میمحتوای اثربخش
که از این طریق دهد. چرا تبدیل شوید و در نتیجه میزان ریسک را برای خریداران کاهش می 

 .ار با مشتری برقرار خواهید کردی پایدشما یک رابطه 

بازاریابی محتوای ناب = انتشار محتوایی که با استفاده از کمترین منابع، بیشتر ارزش را 
 دهندبدست می
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سازی توانید بازاریابی محتوای خود را با رویکرد ناب پیادهچگونه می 
 کنید؟

 .بندی کنیدبازاریابی محتوای خود را اولویتاهداف  -1

ها را به عنوان مشکل اصلی )که در واقع همان  شود، یکی از آنف بسیاری مطرح میاهدا اگرچه 
هدف اصلی است( انتخاب کنید و فقط در همان مسیر پیش بروید. شما نباید تصور کنید که 

خود را   محتوای تخصصی .هیدقرار است تمامی سؤاالت مخاطبان در صنعت خود را پاسخ د
 .تولید کنید

 کند؟های اصلی کمکتان میحتوایی برای دستیابی به هدفید چه م مشخص کن -2

که  های اجتماعی شبکه  های محتواهای خالقانه و جذاب وبالگ یاممکن است برخی فرمت 
نه در بهترین دهد، برای شما کافی باشد. شما نیاز دارید با محتوای صادقاتعامل را افزایش می 

 .ید و او را برای خرید و تست محصول، وسوسه کنیدفرمت و قالب اعتماد مخاطب را جلب کن

 .سایت خود را تغییر بدهید محتوای اولیه وب -3

سایت خود  به جای تولید حجم زیادی از محتوا تصمیم بگیرید گاهی تغییراتی در صفحات وب
 .باشد که بخواهند آن را آزمایش کنند  بوجود بیاورید که برای مخاطبان چنان جذاب

 .محتوا را همیشه تجزیه و تحلیل کنید زاریابی نتایج با -4

کنید، بایستی قادر باشید نتایج آن را می بازاریابی محتوا یزمانیکه شروع به اقداماتی در زمینه 
 که  چرا. کنید  تحلیل و تجزیه  سپس و ارزیابی ثبت،( …های مختلف مانند نظرسنجی و)از راه

 .را بسنجید تأثیرگذار بودن محتوا عدم یا تأثیرگذاری میزان توانیدمی بررسی با تنها

 

 .گذاری کنید های گذشته، مجددًا هدفبر اساس نتایج ارزیابی -5

در ادامه بازاریابی محتوای ناب، الزم است شما در این مرحله دوباره همین روند را تکرار کنید تا 
 .ادامه نتایج را بهبود ببخشیددر 
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 .را بشناسید (lean principles) اصول محتوای ناب

 :شناسایی ارزش -1

است.  شناخت شخصیت مخاطب گامی با اصول ناب،اولین گام برای یک شرکت بزرگ برای هم
شود. قبل از اینکه به تحلیل ساختار بازار خود  این به نوعی »دمیدن ذهن« محسوب می 

 واهد. خآل شما چه چیزی میبپردازید، ضروری است که دقیقًا تصور کنید مشتری ایده

کنید این است که مشتری های لذیذ هستید و آنچه تصور می کیک ی کاپفرضًا شما تولیدکننده
خواهد برای جشن عقد خود سفارش بزرگی به شما بسپارد. آیا وسی است که میآل شما عرایده

قیمت برود؟ یا تنوع سفارش برای او شود سراغ محصول ارزان ی او باعث میکمبود بودجه 
 برانگیزتر است؟ خوار( رضایتخوار و خام های گیاهمثال برای مهمان  )بطور

ی حدس نخواهد بود مگر اینکه شما فقط بر پایه  در تمرین شناسایی ارزش، هیچ سؤالی اشتباه
ها و هر نمایه دیگری که و گمان خود پیش بروید. به مصاحبه با مشتریان، بازخورد آن 

 .ه شما روشن سازد، تکیه کنیدها را بها و نیازهای آن خواسته 

  

 :ترسیم جریان ارزش -2

وری است. اگر روش  ترین مرحله در افزایش بهرهمهم، عملکرد بازاریابی محتوا درک بهتر چگونگی
افزار  با مداد یا در یک نرم) اکنون یک فلوچارت سادهاید همکار خود را تاکنون ترسیم نکرده

. آیا مقاالت نوشته شده برای وبالگ، هنوز در صف کنیدرسم  (Excel یا Visio ساده مانند
ا را ویرایش کند؟ آیا قابلیت چک کردن بررسی هستند تا روزی همکاری پیدا شود و آنه

شود؟ روش کاری خود را به صورت معیارهای وبالگ اغلب به نفع وظایف دیگر کنار زده می 
 .فت و بهبود عملکردتان بیابیدای برای پیشرنقشه ترسیم کنید تا بتوانید یک خط پایه 

 

 

 :ایجاد جریان -3

توانید به پیشرفت برسید. در قلمرو ود میتنها بعد از درک درست مشتریان و مسیر عملکرد خ
آید. این موضوع در بازاریابی تولید، مدت زمان طوالنی، نوعی هدردهی منابع به شمار می

نباشید، فرآیند جانمایی برند در میان خبرهای  کند. اگر قادر به انتشار سریعمحتوا نیز صدق می 
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ضعیف باشد، محتوای   های اجتماعی شبکه  روز، ضعیف پیش خواهد رفت. اگر ارتباط شما با

شما از ارتقاء سطح کیفی که شایسته آن است، برخوردار نخواهد شد. اصول ناب رابطه نزدیکی 
 .دارد یهای اجتماع شبکه  ریزی و ارتباطات مؤثر دربا برنامه 

 :(Establish Pull) به جلو راندن -4

برای یافتن جایگاه ویژه است. این مرحله از اصول ناب  فشار” عاملی در جهت ایجاد چالش “
پذیری کافی برای ارتباط آوری و تحلیل بازخورد مشتریان و انعطافنیازمند توانایی باال در جمع 

وم تالقی با تقاضای مشتری است. این به باشد. در اصل “فشار” به مفهپیوسته و سریع می
ه آینده بر اساس نتایج مربوط به تحلیل  سایت در ماریزی محتوای وب معنای تمایل برای برنامه 

ها و موضوعات موردعالقه خوانندگان اهمیت  های مشتریان است، که برای تعیین کلیدواژهداده
را توسعه خواهد   و کار کسب ما به خوبیبسیاری دارد. فشار” ممکن است به نظر پیچیده بیاید ا

بر اساس نظر آنها، به دریافت نتایج   دادن مداوم به مخاطبان و تغییر مسیرتانداد. با گوش
 .بهتر نزدیک خواهید شد

 :به دنبال کمال  -5

کنند، کلید درک درست از رویکرد ناب است. کلماتی که آخرین مرحله اصول ناب را توصیف می 
کنید. به جای تکیه کردن  آورید بلکه مدام در آن حیطه کار میالی را بدست نمیشما کمال و تع
، بر نتایج تجزیه و تحلیل رفتار و بازخورد مشتریان خود تکیه کنید. مراحل بر اسناد گوگل

بینید. اگرچه هر روز  مختلف را ارزیابی کنید خصوصا هنگامی که تیم خود را رو به رشد می 
ها را تغییر دهد، برخی چیزها هرگز تغییر  وکار برخی شرکت گونگی کسبممکن است اینترنت چ

روند همان  یابند و در مسیر موفقیت پیش میکنند رونق میرشد می  هایی که کنند. شرکتنمی
 .باشندهایی هستند که همواره حاضر به تغییر رویکرد خود می شرکت 

ابی محتوا ممکن است یک روند در بازاریابی با توجه به اینکه اتخاذ یک رویکرد ناب برای بازاری
کنید که تالش ای ارزش کسب می اندازه ظر برسد، در نظر داشته باشید که به همانمحتوا بن

دهید. اگر برای بهبود مستمر، انرژی صرف کنید، نظرات کارامد را اعمال کنید خود را گسترش می 
تر  ه بودن نزدیکرسانید، به خط پایان و برندرا هرچه سریعتر به انجام ب انتشار محتوا و عملیات

 .خواهید شد
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 استراتژی محتوا نکات ضروری در تدوین 

 تواند اثربخشی استراتژی محتوا را تضمین نمایدنکاتی که می

باشد که در مقاالت پیشین می بازاریابی درونگرا ای از فراینددر واقع زیر مجموعه  بازاریابی محتوا
مربوط به معرفی بازاریابی ها توضیح داده شد و همانطور که در مطالب آن  مفصل در رابطه با

ی سنتی آن بوده اشاره شد، این روش تبلیغات و بازاریابی امروزه بسیار کارآمدتر از شیوه درونگرا 
، بکارگیری آن برای معرفی الگوهای رفتار مخاطبان و با توجه به تغییرات ایجاد شده در

 وکارها ضروری است. سب محصوالت و خدمات ک

ها و  % از شرکت 80در حدود  2016در سال  سایت انجمن بازاریابی محتوا وب  طبق تحقیقات
برند. اما سؤال این است که آیا تمام این شرکت  های برتر آمریکایی از این روش بهره میکمپانی

ی خاصی برای محتوا استراتژی اند و یاهای بلندمدت انجام دادهریزیها برای خود برنامه 
% برای 80یک سوم از این   اخیر تنهااند؟ با توجه به تحقیقات عملکرد هرچه بهتر طراحی نموده

 .اندریزی نموده و استراتژی محتوای خاص در نظر گرفته خود برنامه 

در   بازاریابی محتوا و استراتژی محتوا سعی داریم تا اطالعاتی را در رابطه باقسمت  در این 
تفاده نموده و رار دهیم تا شما نیز بتوانید به صورت بهینه و مؤثر از این روش اسار شما قاختی

نکته کلیدی برای طراحی  6محصوالت و خدمات خود را به مخاطبان معرفی نمایید. در ادامه 
 :ایماستراتژی محتوا که بتواند مخاطبان را به نحو احسن جذب نماید را در اختیار شما قرار داده

شناسایی پیام برندتان برای مخاطبان در استراتژی   (1
 محتوا 

بایست کنیم و یا چرا محتوای ما میتولید می محتوا ذهن شما آید که چرا شاید این سؤال به 
 ها باشد؟ بهتر از دیگر سایت

تر از سایر رقبا باشد، به همین دلیل شما باید تر و کاربردی بایست خاص بله محتوای شما می 
خواهید از برندتان به مخاطب انتقال دهید را تعریف نمایید. این پیام باید  پیامی که میابتدا 

 کند.  فرد بوده تا بتواند به خوبی مزیت رقابتی شما را نسبت به رقبا بیان ی منحصربه حاوی ارزش

 

و  کسب این نکته در تدوین استراتژی محتوا بسیار نقش حیاتی و تاثیرگذاری دارد که عموماً 
خواهند فعالیت خود را در فضای دیجیتال شروع کنند، از آن و برندهایی که می آنالینکارهای 

باید  محتواتولید  یغافل هستند. این بدان معنی است که شما قبل از هرگونه فعالیت در زمینه 
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خواهید مخاطبان از برند شما داشته باشند را دقیق و کامل تجسم نمایید تا  تصویری که می 

انید بر اساس آن استراتژی محتوا اثربخشی را تدوین نمایید و همیشه به خاطر داشته بتو
به  وکارگسترش و ارتقاع سطح کسب تنها تولید محوا نیست، بلکه هدفباشید که هدف 

 .تولید محتوا ستی وسیله 

 مخاطبان به دنبال چه نوع مطالبی هستند؟  (2

ندی بگونگی انتقال آن به مخاطبان خود به جمعبعد از اینکه شما در خصوص ماهیت پیام و چ 
ها به دنبالش  رسیدید وقت آن رسیده است که با تحلیل و بررسی مخاطبان، پیامی که آن 

العات از کاربران، نقطه شروع بررسی رفتار آنها در هستند را کشف نمایید. برای دریافت این اط
 وکارهای رقیب است. کسب 

ها در  و میزان بازدید و ابراز رضایت آن ها مندید با بررسی عالقه توانیبدین معنی که شما می 
ها را بیشتر به خود جلب نموده است یک تصویر ذهنی مورد مطالب و موضوعاتی که توجه آن 

، های اجتماعیشبکه  ی بعدی با اندکی تحقیق درباشید. در مرحله  های آن ها داشته نیازاز 
تر ترسیم نی خود را حقیقیتوانید تصویر ذها با یکدیگر می آن ه نظرات کاربران و مکالمه 

 .نمایید

 

ویژه  وجو از پرسنل شرکت و به ترین اطالعات را از طریق پرسدر این میان شما دقیق  
خود، دریافت خواهید نمود. به این دلیل که آن ها مستقیمًا با  CRM شناسان واحدکار

توانند اطالعات ارزشمندی در اختیار شما  هستند و میمشتریان و مخاطبان هدف شما در ارتباط  
ژی محتوا را بر اساس نیاز مخاطبان خود تدوین  ترین استراتقرار دهند تا شما نیز بتوانید جامع 

 نمایید.

توانید با توجه به سطح گستردگی فعالیت خود و میزان مشتریان فعلی خود،  همچنین شما می 
که مخاطبان از طریق پاسخگویی به برخی سؤاالت هدفمند  های تشویقی را ترتیب دهید طرح 

های حاصل از ل دادهسایت شما دریافت نمایند و شما با تحلیشما، امتیازاتی را در وب
و با تولید محتوای مورد نظر آن   استراتژی محتوا مناسب حی و برنامه ریزیها با طرانظرسنجی

محتوای  نظیر انواع محتوا .جلب نمایید ها، نظر تعداد بیشماری از کاربران را به خود
 . …و محتوای ویدیویی ،محتوای تصویری ،متنی

 

 

 ایجاد تقویم برای تولید محتوای مورد نظر  (3
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تواند پیشرفت چشمگیری را همانطور که در گام قبلی اشاره شد آگاه بودن از نیاز مخاطبان می 

یاز مخاطبان به انواع محتوا، باید آگاه باشیم  به همراه داشته باشد. عالوه بر اطالع در رابطه با ن 
نًا در که مخاطبان ما چه وقت و در چه مکانی به محتوای تولیدی از طرف ما نیاز دارند. مطمئ

 این زمینه شرایط برای هر یک از مخاطبان متفاوت خواهد بود.  

مشخص نمودن   و تنظیم یک تقویم برای استراتژی محتوا بایست با ایجاد یکبنابراین شما می
د و انتشار محتوای جدید به کار خود نظم بخشیده و برای مخاطبان و کاربران که زمان تولی

تواند به صورت دلخواه تنظیم ای بریزید. این تقویم می منتظر مطالب جدید شما هستند برنامه 
و یا  ا هر روز مشخص نمایید،های ایجاد محتوای تازه رتوانید روز شود. برای مثال شما می 

 ی تولید شده را به صورت هفتگی در اختیار کاربران قرار دهید.  توانید محتوامی

نمایند که طبیعتًا این روش موجب از  برخی سایت ها نیز محتوای خود را ماهانه تولید می 
ری مطالب،  از زمان بارگذا رسانی پیشتوانید با اطالعدست دادن مخاطبان خواهد شد. شما می

 را مشتاق نمایید.   مخاطبان خود

اگر مخاطبان شما بدانند که چه محتوایی را مثالً در چه روزی از هفته منتشر خواهید کرد، 
سایت شما سر بزنند و کنند که در روز موعود به وب ای تنظیم میخود را به گونه  بنابراین برنامه 

د توان م تقویم محتوا میای که در تنظیًا نکته مطالب مورد نیاز خود را مطالعه نمایند. عموم
کنید و این حساسیت اثربخش باشد این است که مخاطبان را به نسبت به زمان حساس می

 .برای آن ها نیز دلنشین و جذاب خواهد بود

 اهمیت اولین محتوای تولیدی  (4

گذار کل  تواند پایه نمایید، میاولین محتوایی که در برنامه استراتژیک محتوای خود تولید می 
استراتژی  شد. بنابراین در ابتدا حتمًا از خود سؤال کنید که آیاستراتژی محتوای شما باا

تواند به مخاطبان اطالعات مورد  ایم کاربردی است؟ آیا این محتوا میکه در نظر گرفته  محتوا
رد عالقه مخاطبان  نیازشان از یک محصول و یا کاال را ارائه نماید؟ آیا از موضوع خاص و مو

 م گرفته شده است؟ الها

توانید با خیال راحت اولین محتوای تولیدی خود را ها “بله” بود می اگر پاسخ تمامی این سؤال
برای همگان به نمایش در آورید و مطمئن باشید که مخاطبان برای مطالب و محتوای بعدی  

ن است دارد ایاهمیت  تولید محتوا ندای که در روارسالی از شما روز شماری خواهند کرد. نکته 
که اگر شما در ابتدا نتوانید مخاطبانتان را جذب کنید شاید در ادامه راه، برای اجرای قدرتمند  

 .استراتژی محتوای خود دچار مشکل شوید

 پیوستگی در اجرای استراتژی محتوا  (5
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مخاطبان شما پس از شروع تولید محتوای منظم شما بر اساس یک استراتژی محتوایی 

شوند و دوست کنید وابسته میای آن ها، به موضوعات و مطالبی که شما تولید می کاربردی بر
 ورت پیوسته از مطالب جدید موضوعات جدیدی را یاد بگیرند. دارند به ص

و مشتریان خود را حفظ نمایید، به یکباره محور  خواهید مخاطبان بنابراین شما اگر می
بانی که به شما وفادار هستند و برای خواندن  مخاط موضوعات محتوا را تغییر ندهید. زیرا
وضوعات شما و چگونه شرح دادن آن ها،  کنند، به ممطلب جدید از شما، روز شماری می

استراتژی  یعنی عوض کردناند. به همین دلیل عوض کردن محور موضوعات مند شدهعالقه 
تواند به بهای از دست دادن مخاطبان و همینطور از دست دادن مشتریان ثابت و  که می محتوا

 وفادار تمام شود. 

بنابراین شما پس از تدوین یک استراتژی محتوای جامع و کامل، نباید در حین اجرا و تولید   
ظم ذهنی تواند ن مطالب، به یکباره خارج از موضوعات تعیین شده تولید محتوا نمایید؛ زیرا می 

 .های محتوایی شما را دچار اختالل نمایدمخاطبان را از بین ببرد و اثربخشی برنامه 

 

 

 یت استراتژی محتوا تقو  (6

شما کافی   تواند برای تجارتو ایجاد مطالب نمی استراتژی محتوا است که تنها تکیه بر بدیهی
رند. مهم ترین این امور  باشد. در واقع موارد بسیاری هستند که باید مورد توجه قرار گی

به کمک شما   های اجتماعیرسانی و معرفی برند به مخاطبان است. در این مرحله رسانه اطالع
استراتژی محتوای بسیار مفید، کارآمد و   های اجتماعیتبلیغات در شبکه  خواهند آمد. امروزه

توانند از تبلیغات و  می  خواهد بود، زیرا کاربران بسیاری در این شبکه ها فعال هستند و موثری 
 .یا محتوای تولیدی توسط شما استفاده نمایند
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برای چه هدفی انتخاب چه نوع محتوایی را 
 نمایید 

شنوند. هر چیزی که به بینند و میهر آن چیزی است که مخاطبان شما می محتوای الکترونیک
پاسخ دهد به  ی الکترونیکمحتوا های متفاوت و متنوع، از جمله را در حوزه نیاز مخاطب نوعی
رسانی ساده برای اطالعفقط نوشتن یک متن  محتوا ، مطرح خواهد شد. بنابراینمحتوا عنوان

باشد.  ی پهناوری قابل تولید می به مخاطبان نیست بلکه انواع گوناگون داشته و در گستره
گر دارند و در ها و نیازهای متفاوتی نسبت به یکدیمندیمخاطبان سالیق، ترجیحات، عالقه 

اص از نوعی خ های متفاوت، بسته به حاالت روحی و نیازهای آن لحظه،نتیجه در زمان
مخاطبان در چه زمانی نیاز به چه کنند. حال سؤال اصلی آنجاست کهرا تقاضا می  محتوا

 محتوایی خواهند داشت که بیشترین اثربخشی را داشته باشد؟

رسانی ها اطالعموضوعی را به آن ف سرگرمی مخاطبانهد فًا بازمانی که شما قصد دارید صر •
کنید که بتواند از بُعد احساسی مخاطبان را درگیر کند. در این بایست محتوایی تولید کنید و می 

 :گرددپیشنهاد می محتوا مورد تولید این نوع از
o کننده با موضوعی خاص های سرگرمها و آزمون تست 
o بان ایجاد محتوایی برای رقابت مخاط 
o انگیزمحتوای نوستالژیک و خاطره 
o دارهای خنده ها و کمیک عکس 
o کنندهانه و سرگرمهای خالقانیمیشن 
o ویدیوهای معرفی برند و خدمات 
o وجود اسالیدشوهای متفاوت 
o های جذاب و متنوع طراحی ابزارک 
o ها بازی 
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تولید نمایید که  ی راباشد باید محتوای مخاطبان آموزش رسانی، زمانی که هدف شما از اطالع •
این منظور محتواهای ذیل پیشنهاد بتواند از بعد منطقی با مخاطبان ارتباط برقرار کند. به 

 :گرددمی
o هااینفوگرافیک 
o  محتوایی با مضمون راهنمایی و رهنمون دادن 
o افزاریابزار نرم 
o محتوای متناسب با وبالگ 
o های الکترونیکانتشار کتاب 
o ای آماریبیان روندها و نموداره 
o  ویدیوهای آموزشی و دمو 
o گزارشاتی همراه با رفرنس از مقاالت علمی 

  

خواهید مخاطبان خود را به و می  هستید تبدیل مخاطب به مشتری ما به دنبالزمانی که ش •
 :بایست احساس مخاطبان را تحریک نمایید از طریق تولید محتوایی نظیروجد بیاورید، می

o تأیید افراد مشهور و متخصص 
o نظر مشتریان راضی 
o بررسی نظرات و انتقادات 
o آنالینهای اندازی انجمنراه 

  

را دارید باید محتوایی تولید نمایید که به لحاظ  متقاعد کردن مخاطبان زمانی که شما قصد •
 :ها را قانع نماید. محتوایی نظیرمنطقی آن 

o  هالیستی چکارائه 
o  وبینارهای تخصصی 
o  ل به صورت تعاملی ی نمایشی محصوانتشار نسخه 
o  محصوالت آتی 
o هالیست قیمت 
o  های موردی ها و مطالعه موردکاوی 
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 ساخت اکو سیستم محتوای خود 
ی ثابت هر ساله یک نتیجه  B2C و B2B در هر دو بخش بازاریابی محتوا یتحقیقات در حوزه 

استراتژی  مؤثرترین بازاریابان کسانی هستند که دارای سند دهد و آن این است که را نشان می
ها ی مشخصی برای تولید محتوای خود دارند و این برنامه افرادی که برنامه  یعنی محتوا باشند

ها برای بازاریابی خود یک ها مرتبط است. در حقیقت آن مستقیمًا به اهداف تجاری آن
کند و با رعایت قوانین اکوسیستم تشکیل داده و در بستری که این اکوسیستم فراهم می 

اکوسیستم  پردازند. حال سؤال این است که می تشار محتواتولید و ان  ود در آن به موج 
 توان آن را ساخت؟ چیست و چگونه می محتوا

 

پرداخته و بعد از شرح مزایای آن،   اکوسیستم محتوا در ابتدا به تعریف مفهوم قسمت این 
اختصار شامل موضوعات  را شرح خواهد داد. بنابراین مقاله به  اکوسیستم محتوا مراحل ساخت

 :زیر است

 اکوسیستم محتوا چیست؟  •
 مزایای طراحی اکوسیستم محتوا برای مخاطبان  •
 وکارها کاربرد طراحی اکوسیستم محتوا برای کسب  •
 مراحل طراحی اکوسیستم محتوا •

  

 اکوسیستم محتوا چیست؟ 

منطقه و زیست یک ایم که اکوسیستم به معنی محیط شناسی مدرسه آموخته در کتاب زیست
هایی دارد که کنند. درخت شاخه موجوداتی است که در آن زندگی و از آن محافظت میتمام 

ها کرم و  مانند و آنخوار در امان می ها زندگی کرده و از گزند حیوانات گوشتپرندگان روی آن 
هوم  ی مفخورند. این توضیح بسیار سادهکنند، میهایی که سالمت درختان را تهدید می حلزون 

است که در آن هر موجود، بازیگر نقش مهمی است که دیگر موجودات را تحت تأثیر  اکوسیستم 
 نیز صادق است.  اکوسیستم محتوا دهد. این توصیف برایقرار می

 

 

حاصل است و در ها متصل نباشد، محتوایی مرده و بیهر قطعه از محتوایی که به سایر قسمت
خود همراه نخواهد بود. به همین ترتیب  ابی به اهداف یجهت حرکت یک مجموعه برای دست

www.takbook.com



90 

 
ازحد در مورد یک موضوع واحد به ایجاد ایجاد تنها یک نوع خاص از محتوا یا نوشتن بیش 

ی معنادار از محتوایی مفید و کاربردی که به جلب نظر مشتریان کمک کند، یک مجموعه 
 .انجامدنمی

های گوناگون های مختلف و رسانه مرتبط در فرمت ای از مطالب مجموعه  اکوسیستم محتوا یک
است. موضوعاتی مختلف اما یکپارچه که مشتری را از یک مطلب به مطلب بعدی و از یک 

 .کندموضوع به موضوع دیگر هدایت می

  

 مزایای طراحی اکوسیستم محتوا برای مخاطبان 

رد. در حقیقت آوارمغان می ای به العادهبرای مخاطب ارزش فوق  اکوسیستم محتوا ی یکارائه 
هاست؛ ایجاد فضایی که او بتواند به اطالعات ارزشمندی دست پیدا کند که نیازمند آن 

که بدون احتیاج به بررسی سایر منابع به هر آنچه در پی آن است، دسترسی داشته طوریبه 
 باشد؛ بسیار مهم، جذاب و مفید است. 

است، اما کافی است در مورد   عضی موارد سختبر و در بکاری زمان تولید محتوا گرچه 
ی کاری موضوعات جدید و تازه جستجو کرده و به تولید محتوای جدید و مرتبط با حوزه

پرداخت و  تولید محتوا ای به پرداخت یا موضوعات را از مناظر مختلف نگریست و با دید تازه 
انتظاری است که  کرد. این همانترتیب همواره محتوای دست اول، بروز و تازه تولید اینبه 

 .و انتشاردهندگان آن دارد تولیدکنندگان محتوا مخاطب همیشه از

  

 

 

 

 

 

 

 وکارهاکاربرد طراحی اکوسیستم محتوا برای کسب 
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، قدم بعدی ساخت اکوسیستم محتوا  گذاری در بازاریابی محتواسرمایه  بعد از تصمیم جدی به 

های را به روش تأثیر مثبت بازاریابی محتوا تواندمیوش در این ر طراحی استراتژی محتوا .است
 :وکارهاترتیب صاحبان کسب اینکلیدی افزایش دهد. به 

 .شوندتبدیل به یک رهبر فکری می  •

و کارشان به جهان   به این معنی که خود را بهتر شناخته و به این واسطه معرفی بهتری از کسب
ی اعتباربخشی به نام تجاری خود را آموخته و حرکت هاشیوه ارائه خواهند کرد. با این روش 

ها  بهتری در جهت جذب مشتری و شرکای آتی خود خواهند داشت و تصور دیگران در مورد آن 
 .گیرنده هستنداین است که یک مدیر مفید و مؤثر و تصمیم 

  

 .شان افزایش خواهد یافتسایتترافیک وب •

تولید محتوا و  روز ماندن است، مجبور به فعال و به  واستم محتاکوسی که شرط بقا دربه دلیل آن 
سایتشان و خواهند بود. این فرآیند منظم باعث دیده شدن وبالگ و وب  انتشار مرتب آن

درنهایت افزایش ترافیک آن خواهد شد. افزایش بازدیدکننده به معنی ایجاد یک بستر مناسب 
 .برای هرچه بیشتر دیده شدن است

  

 .تر خواهد شدتشان بزرگی فعالیگستره •

حتی اگر یک وبالگ بسیار مفید وجود داشته باشد که سرشار از مطالب مفید و کاربردی در یک 
ای به مطالب دیگر نشود، مخاطبان بعد از خواندن  ی خاص است، ولی در آن هیچ اشاره حوزه

رفت. اما اگر روی  خواهد  ترتیب سیل مخاطبان از دست این تمام محتوا، آن را ترک گفته و به 
ها برای ایجاد فصل  چند وبالگ مرتبط با یکدیگر فعالیت کرد که در مواقع لزوم از هرکدام آن 

تر کرد. ی فعالیت را بزرگتوان بهره برد و در حقیقت گسترهجدیدی از رابطه با مخاطبان می 
های  ز مزیتیکی ا .داشت حفظ مخاطب و هدایت او در جهت دلخواه توان امید بیشتری به می

 .و کارها است ی فعالیت کسب همین گسترش حوزه  اکوسیستم محتوا طراحی

  

 

 .شوندوکارهای دیگر نزدیک می به کسب •
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و کارشان کمک کرده و این موضوع   تمام عوامل فوق به افزایش اعتماد افراد به مدیران و کسب

و کارهایی که امکان  کسب ترتیب  این ها خواهد شد. به ی کاری آن باعث بزرگ شدن گستره 
ها وجود دارد به یکدیگر نزدیک شده و ممکن است این موضوع منجر برقراری ارتباط میان آن 

 .های ثروت آفرین شودبه حرکت

  

 مراحل طراحی اکوسیستم محتوا 

مشخص شد باید به توضیح مراحل طراحی  اکوسیستم محتوا حال که اهمیت ساخت
 :اکوسیستم محتوا پرداخت

 .و کار شروع کنید اول: با تعیین اهداف و استراتژی کسب قدم

و کار  دهد؟ آیا اهداف کسب درآمد مجموعه را افزایش می اکوسیستم محتوا آیا طراحی
تواند از این اهداف پشتیبانی کند؟ می بازاریابی محتوا هایمجموعه مشخص است؟ آیا فعالیت 

اسخی دقیق داده شود تا با تعیین درست اهداف و ها پی هستند که باید به آنهایها سؤالاین
را برداشت. موضوع بعدی   اکوسیستم محتوا و کار بتوان اولین قدم در طراحی استراتژی کسب 

، دستیابی به اکوسیستم محتوا ترو کار برای طراحی دقیق  برای شناخت بهتر استراتژی کسب 
ها های آن ه نیازهایی دارند؟ نگرانیها چکه آناست. این هامشتریشناخت دقیق از  درک و

 ها به چه میزان است؟و کار بر آن  چیست؟ و نفوذ یک کسب 

  

 .قدم دوم: موضوعات اصلی و فرعی محتوا شناسایی شود

فقط در  تولید محتوا ی کفش است به معنی محدودیت آن برایکه یک شرکت تولیدکنندهاین
های گرم کردن  اندام، شیوه د در مورد تناسب توان نیست. مطالب این شرکت می ی کفش حوزه

بدن قبل از تمرین و سرد کردن بعد از آن باشد. بررسی اینکه موضوع اصلی محتوای یک 
تولید  تواند به ی کاری خود می هایی جانبی اما مرتبط با حوزهمجموعه چیست و در چه زمینه 

 .است اکوسیستم محتوایی دی درتعیین رویکرد محتواهایی تولی  بپردازد، قدم مهمی در محتوا

  

 .بندی شودقدم سوم: موضوعات محتوا دسته

چون  مثال با برچسب عناوینی هم  عنوان بندی شوند. به ی خاصی دسته مطالب باید با قاعده 
نون  تاک اگر. کرد بندیطبقه  باید را مطالب …موضوع خاص، موضوع اصلی، موضوع فرعی یا
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توان مطالب  ها خالی خواهد بود و میراه باشیم تمام این بخش  محتوایی تولید نشده و در اول

های موجود  ترتیب اشکاالت و شکاف  این ها قرارداد. به بندی کرده و در این گروهرا اولویت
 .ریزی کردها برنامه توان برای تولید مطلب در مورد آن شده و میشناسایی 

  

 .زی شودریترین محتوا برنامهچهارم: برای مهمقدم 

ترین محتوا و موضوعی که باید روی آن کار شود را باید تعیین کرده و برای تحقیق روی آن  مهم
توان تعیین کرد که از شده و میترتیب موضوعات ریز و فرعی مشخص  این  ریزی کرد. به برنامه 

، تر و فرعیبدیهی است که موضوعات کوچک  نظر زمانی روی هر کدام چقدر وقت صرف شود.
نیاز دارند و موضوعات اصلی همواره نیازمند وقت و انرژی  تهیه و تولید محتوا زمان کمتری برای

هایی است که برای طراحی ترین قدمریزی برای تولید محتوا یکی از مهمبرنامه  .بیشتری است
 .اکوسیستم محتوا باید انجام داد

  

ت برای محتوای تر را به نتیجه رساند تا وقوای کوتاهقدم پنجم: محت
 .تر و بلندتر باشدمهم

زمان   نظم در انتشار عمومی مطالب است. مدت  بازاریابی محتوا های مطمئن براییکی از روش
صورت ی محتوای جدید متفاوت است، اما تعهد به پست مطالب به طی شده برای ارائه 

کردن مطالب را  داربرای تولید محتوای جدید و دنباله  هفتگی به مجموعه، فرصت کافی
تر را با سرعت های زمانی انتشار مطالب باید محتوای کوتاه دهد. برای حفظ این نظم در بازهمی

تر بیشتری به ثمر رسانده و منتشر کرد تا وقت کافی برای کار کردن روی محتوای طوالنی و مهم
 .در اختیار داشت

  

 .گرفت ر الزم برای طراحی اکوسیستم را به کارقدم ششم: ابزا

 این است.به  ی محتواهای تولیدکنندهشرکت ترین ابزار برای طراحی اکوسیستم همکاری بامهم
طور که  های جدیدی دست خواهیم یافت. همان به ایده تولید محتوای مفید ترتیب برای

بیشتر خواهد شد. بنابراین اطمینان از یابد پیچیدگی کار نیز پیچیدگی اکوسیستم افزایش می 
تواند بخش اعظمی ی انتشار خواهد بود، می شده آمادهکه محتوای موردنیاز، در زمان تعیین این

 .های مربوط به حیات و بقای اکوسیستم محتوا را برطرف کنداز نگرانی
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قدم هفتم: برای طراحی یک اکوسیستم محتوای کامل، باید اتاق کار 
 .کردرا ترک 

 پذیر نیست. مسائل روز به و پشت درهای بسته امکان از درون اتاق محتوا  اکوسیستم طراحی
ممکن است تیم شما را ترک کند. ممکن است  بازاریابی محتوا کنند و کارشناسروز تغییر می

شبه، صنعتی را  ی موضوعی از بین برود یا یک اختراع یکشده برای مطالعه  ی تعیینبودجه 
ید در جریان اتفاقات روز قرار گرفت و سریع عمل با محتوای مفید و مؤثرر دهد. برای ایجادتغیی
 .کرد

  

ای در هر زمینه  تولید محتوا یک رویکرد عالی برای حرکت به سمت اکوسیستم محتوا طراحی
بهترین های محتوا فصلی بوده و در نهایت انتخاب است. باید دانست که بسیاری از اکوسیستم 

 .است دانش بازاریابی محتوا پیچیده و نیازمندو کار فرآیندی دقیق و  مدل از آن برای کسب 

 

 

 

 

 

 حقیقت درباره بازاریابی محتوا  10
و کار   ی کسببرای توسعه  بازاریابی محتوا و کارها به اهمیت استفاده از امروزه، بیشتر کسب

که کنند و تالش می های بازاریابی محتوایی خود را بیشتر کردهتالش رو، اند. از اینخود پی برده
تولید کنند اما همه دانش و خالقیت الزم   محتوا توانندمند شوند. همه میاز مزایای آن بهره

بر ولی در  ای زمانپروسه  محتوا بازاریابی را ندارند. موفقیت در تولید محتوای مؤثر و کارآمد برای
 ر ارزشمند است.حال بسیا عین

 

آشنا کنیم که  محتوا بازاریابی یحقایقی درباره قصد داریم شما را با قسمترو، در این  از این 
 :کندکمک می  محتوا ترها به شما در بازاریابی بهتر و موفق دانستن آن
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 محتوای بیشتر، بهتر نیست  •

محتواها بیشتر باشد، بازخورد بهتری ، بسیاری بر این باورند که هرچه تعداد بازاریابی محتوا در
تر کنند؛ اما مسئله اینجاست که همیشه کمیت مهم جذب میکنند و ترافیک بیشتری دریافت می 

و  در صورتی تولید محتوای بیشتر مفید است که از کیفیت الزم برخوردار باشد .از کیفیت نیست
ارزش بهتر و  هزاران محتوای کمتولید محتوای با کیفیت از  .پاسخ دهد نیازهای مخاطبان به 

عنوان مقدمه  العاده به همراه با یک داستان فوق  محتوا نوشتن و یا تولید یک .اثرگذارتر است
بر است و به خالقیت نیاز دارد. تحقیق و کنار هم قرار دادن محتوای طوالنی کار چند دقیقه زمان 

کننده باشد اما  شاید سرگرم  ینستاگرامو الیو ای مثال، پخش ویدیوهای زنده  عنوان نیست. به 
 .کنندرا برآورده می  محتوای با کیفیت ا نیاز به هلزومًا بدین معنا نیست که آن

  

 محتوای جدید لزومًا بهترین محتوا نیست  •

کند عالی است اما عمر مفید  ی صنعت شما را مخابره میمحتوایی که جدیدترین خبرها درباره 
امروز، خبر قدیمی فردا است. در نتیجه، بعد از چند روز شاید یک یا دو بار به آن کم است. خبر 

ها به ها و حتی سالمحتوایی است که برای ماه محتوای همیشه سبز .اشتراک گذاشته شود
 اشتراک گذاشته شود.  

در واقع طول عمر مفید آن زیاد باشد. یک حقیقت در مورد بسیاری از محتواهای همیشه سبز 
عنوان ه گیرند. این نوع محتواها اغلب بی محتوای جدید قرار نمیها در رده است که آن این

شوند. بنابراین، نگران آن دسته از افرادی که همیشه خواهان  محتوای قدیمی شناخته می 
 چیزی جدید هستند، نباشید

وا یک بانک بسیار کارآمد و قدرتمند است. این نوع محت استراتژی تولید محتوای همیشه سبز.
محتواها را اشتراک گذاشت.   طور مداوم توان به کند که می را برای شما فراهم می محتوا دارایی

های وبالگ خود  این است که وقتی مردم آن را در پست  محتوای سبز ی مثبت دیگریک جنبه 
ز ارزشمند است و هنوز هم بسیاری ا تولید محتوای سبز .کنیدبگنجانند، لینک دریافت می

 .اندهای اجتماعی به مزایای آن پی نبردهبازاریابان شبکه 

  

 

 وا یک دارایی است بازاریابی محت •
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حقیقت همواره در حال تحول و اعتقادات در حال تغییر است. در گذشته، بازاریابی سنتی 

مدتی  شد. تبلیغات صورت تبلیغ در روزنامه بود که چند روز بعد از فهرست تبلیغات حذف می به 
یک شد. این نوع تبلیغات شد و پس از مدتی دیگر نمایش داده نمیدر تلویزیون پخش می 

 هزینه هستند.

گوگل آن را  شود واین روزها این حقیقت تغییر کرده است. امروزه، محتوا در وبالگ منتشر می 
د آن مطالب  توانیو تا هر زمان که دستگاه شما روشن است می  کندبندی میگذاری و رتبه ارزش

شوند و  ها آپلود میهای اجتماعی و سایتهای تلویزیونی در شبکه را پیدا کنید و بخوانید. آگهی
کنند. چرا که ادامه دهند، یک تفاوت ایجاد می تولید محتوای با ارزش به بازاریابان محتوا اگر

راحتی  انید به توشود و شما میمحتوای با ارزش در موتورهای جستجو بیشتر نمایش داده می
ی یک نوع اندیشه  این .عنوان یک دارایی حساب کنیدمحتوای خود را به  .آن را پیدا کنید
 .متفاوت است

  

 کند محتوا، شما و برندتان را معرفی می  •

نشینید، محتوای فرد است. شما پای کامپیوتر خود می  ی منحصر به یک تجربه  بازاریابی آنالین
ی دور و حتی یک کشور دیگر، کسی کنید. در یک منطقه خود را تولید کرده و آن را منتشر می

اند؛ اما شما را ها هرگز شما را ندیدهخواند. آنا شما فاصله دارد آن را میکه هزاران کیلومتر ب
کنند. بنابراین، باید تالش کنید تصویری خوب از  قضاوت و تعریف می محتوا یق آنصرفًا از طر

 جای بگذارید. خود و برندتان به 

 برای اثرگذاری، محتوا را به گردش در آورید  •

تأثیرگذار نیست. باید محتوای شما در  سایت یا وبالگ در وب  تولید محتوا و انتشار آن صرف
ی انتشار محتوا  را پخش کنید. دامنه  محتوا شود. بنابراین، باید های پر بازدید دیدهسایت وب
بیشتر  محتوا ها گسترش دهید. برای اینکه سایت ها و وب، وبالگهای اجتماعی شبکه  را به 

های جهانی، شدید و گسترده د هزینه پرداخت کنید. رقابتاوقات بای دیده شود حتی گاهی 
ها و اطالعات کامل هستید. تنها شما نیستید که از دادهی جهانی پر است. شما در یک دهکده

؛ بازاریابی محتوا یک رقابت مداوم برای جلب توجه مخاطبان است .کنیددر این عرصه رقابت می
 .خش و تبلیغ کنیدرا منتشر، پ محتوا بنابراین الزم است

  

 ای باشد محتوا باید چند رسانه  •
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ها و  را در سایت یری، اینفوگرافیکی، متنی، ویدیوییانواع محتوای تصو ،بازاریابی محتوا در

های اجتماعی وجود دارد. مخاطبان و کاربران نیز هر یک ممکن است به یک نوع محتوا  شبکه 
شند. یک سبک محتوا برای همه جذاب نیست. از بین انواع محتواهای متنوع عالقه داشته با

دهند که به یک پادکست گوش دهند. میبرخی دوست دارند تماشا کنند و برخی ترجیح  
ای به هنگام  دقیقه  30دهند مطلب بخوانند. گوش دادن به پادکست بسیاری ترجیح می 

های به و سایت آپارات و نماشا و تماشا حتی در ورزشگاه عالی است.  رانندگی و یا
مناسب پریشی هستند گذاری ویدیو برای آن دسته از کسانی که مبتال به خوانشاشتراک

مند هستند؛ بنابراین، از ترکیبی  بسازید. بسیاری به این ویدیوها عالقه  ویدیوهای آنالین .است
 .ها برای تولید محتوا برای دریافت بازخورد بهتر استفاده کنیداز رسانه 

  

 دهد و کار شما را تغییر می  ند کسب تولید محتوا رو  •

سازد. ها را دگرگون می برای بازاریابان محتوا این است که زندگی آن  تولید محتوا یکی از آثار
عادت نشستن و خواندن، تحقیق، تولید و انتشار)به اشتراک گذاشتن محتوای خود( در طول  

 کند. و کار شما را متحول می  ها؛ زندگی و کسب سال

دست  مند هستید به قه ی هنر و صنعت خود و موضوعاتی که به آن عالنش الزم را دربارهشما بی
تولید  های سال،یابد. سالی محتوا افزایش می آورید. دانش شما به دلیل عادت تولید روزانه می

 .الزم است محتوا بازاریابی یبرای موفقیت در عرصه  مداوم و دقیق محتوا

  

 مشتریان باشد ی  محتوا باید درباره •

ترین روش از دست دادن مشتریان است. مشتریان سریع صحبت کردن در مورد برند خود 
ها خواهند بدانند که برند شما چه کاری برای آن کنند بلکه میاحتمالی به برند شما توجه نمی

ت اهمی کند. این چیزی است که مشتریان به آن ها برطرف می دهد و چه نیازی از آن انجام می
ث موفقیت و دید خوب مشتریان راجع به برند شما ها باع دهند. توجه و پاسخ به نیاز آن می
ها را پیدا کنید و ها و سؤاالت آن ها، دغدغه شود. پا در کفش مشتریان خود کنید. ترس می

 .های الزم را بدهیدها و بینشها پاسخسپس به آن 

  

 نیاز است تولید محتوا برای دستیابی به اهداف، مورد   •
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ها جلب توجه مشتری است. اگر زیاد است. یکی از این هدف  تولید محتوا اهداف و تقاضا برای

شما موفق شوید ممکن است محتوای شما ویروسی شود. محتوا باید آگاهی از برند را افزایش 
 های اجتماعی بسیار مناسب است.کننده در شبکه های جالب و سرگرم دهد. انتشار تصاویر، گیف 

د کند. محتوا باید توجه و اعتماد به آگهی و فروش را باید اعتبار و اعتماد ایجا محتوا چنینهم 
 .دهد٪ آن را فروش تشکیل می 25را آموزش و  بازاریابی محتوا ٪75ایجاد کند. 

  

 بازاریابی محتوا نیازمند تالش و پشتکار است  •

و خیلی سریع موفق شویم. البته که  خواهیم خیلی زود جایگاه خود را پیدا کنیم ی ما میهمه 
نیازمند اندیشیدن به یک بازی  بازاریابی محتوای موفق .نگرانه استست ما کمی سادهاین خوا

به پشتکار نیاز دارد. ساخت یک برند بزرگ  محتوا بازاریابی طوالنی است. موفقیت و یادگیری
 .ری وجود نداردیک سفر است؛ بنابراین مسیر را ادامه دهید چون هیچ راه دیگ

 

 

 

 

 موفقیت استراتژی بازاریابی محتوا راه اطمینان از  3

موفق به هماهنگی، خالقیت و استراتژی نیاز دارد. فرض  کمپین بازاریابی محتوای اندازی یکراه
کنید برای جذب ترافیک، افزایش بازدید و تعداد مخاطبانی که از بین انواع محتوای دیگر 

توانید انجام هستید. کارهای مختلفی می ا انتخاب کنند، در حال رقابت توانند یک محتوا رمی
 فرد و متمایز از دیگران داشته باشید. دهید تا کمپین بازاریابی منحصربه 

دهنده را جذب کنید تا به  ، یک طراح گرافیک و یک توسعه نویسنده ماهر محتوا برای مثال، یک 
ک سایت برای انتشار نید، محتوا را تولید کنید و یشما کمک کنند طرح محتوای خود را ترسیم ک

های رسد بلکه باید محتوای خود را در رسانه مطالب خود بسازید. کار در اینجا به پایان نمی
ترکیب کنید و میزان ترافیک را با   های جذابانیمیشن مختلف انتشار دهید، اطالعات خود را با

 استفاده از سئو افزایش دهید.

 

www.takbook.com



99 

 
گونگی انجام آن و کسانی که برای انجام این کار نیاز این، باید سعی کنید درباره چ عالوه بر 

استراتژی موفق بازاریابی   ادامه سه راه اطمینان از اثربخشی و دارید، بیشتر مطالعه کنید. در 
 :کنیمرا به شما معرفی می  محتوا

  

  استراتژی موفق بازاریابی 3

 ابی محتوا بیفزاییدویدیو را به استراتژی بازاری-1

ترین راه برای و جذاب را دوست دارد. ویدئو یکی از ساده ویدیوهای کوتاه مخاطب آنالین،
ها است همچنین بهترین روش برای رساندن پیام خود و انتقال اطالعات به جلب توجه آن 

  .بازدیدکنندگان بدون نیاز به صرف زمان و انرژی زیاد است

کند و فرقی کمک می قیف بازاریابی محتوا حلیش فروش در تمام مرابه افزا محتوای ویدیویی
نامه، ویدیوی آموزشی، ویدیوهای پرسش و پاسخو یا ویدیوی  ندارد که ویدیو در قالب توصیه 

های جدیدی به محتوای اصلی شما توصیفی باشد. محتواهای ویدیویی تنوع و دیدگاه
 ابی است.افزایند. ویدئو یک استراتژی موفق بازاریمی

، اثربخشی های اجتماعیکانال گذاری است که دردر واقع ویدیو یک نوع محتوای قابل اشتراک 
زیادی دارد.ساخت یک ویدیوی با کیفیت باال برای حمایت از استراتژی محتوا یک فرایند 

 توانید با کمک فریلنسرها این ویدئوها را تولید کنید.سخت و پرهزینه نیست چون می 

 

داشته باشید تولید محتوای ویدئویی، مرحله مهمی است. زمانی که فرایند تولید را توجه  
کنید، تولیدکننده محتوای ویدئویی بهترین منبع برای راهنمایی، بینش، انتخاب و هدایت می 

توانند یک رابط ارزشمند بین شما و تمام افرادی باشند که به ها می مدیریت محصول است. آن 
توانند در همه کارها مانند اجاره تجهیزات برای تولید و کنند و میمی  ئو کمکساخت وید

 .ویرایش ویدیو، راهنمای شما باشند. بنابراین، یک تولید کننده ویدیوی عالی پیدا کنید
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 محتوا را به گیف و ویدیو تبدیل کنید-2

، استفاده از و متحرکمحتوای واقعی  ها برای تبدیل محتوای متنی به یکترین راهیکی از ساده
های متحرک  جالب و یا آمار، جداول و لیست  gif هایتصاویر انیمیشنی گیرا و جذاب مثل فایل 

بندی یک کنند، بلکه به بخشاستراتژی موفق بازاریابی نه تنها توجه را جلب می   است. این
راتژی بازاریابی رزشی برای استبا ا های کوتاه داراییکند. انیمیشنمحتوای طوالنی کمک می 

ها به طور خاص حقایق و اطالعات را به صورت بصری و به نحوی محتوای شما هستند و گیف 
های اجتماعی به اشتراک کنند که کاربران دوست دارند با فالوورهای خود در شبکه ارائه می
 .بگذارند

است.  گوییاستاند یم پیچیده وویدئوی کوتاه انیمیشن، راهی مقرون به صرفه برای ارائه مفاه
بعدی را استخدام کنید که به شما کمک کند ویدیوی خود را یک انیماتور دو بعدی یا سه 

بسازید و یک فیلم کوتاه انیمیشن تولید کنید که در آن داستان برند شما گفته شود. عالوه بر 
اید، به طور ردهرا که منتشر کارائه راهنمایی یا نکات مهم در ویدئو، مقاله بلند و یا وبیناری 

شده و آموزشی در استراتژی محتوای خود  خالصه در ویدئو بیان کنید. اگر از مقاالت ترجمه 
های انیمیشن سریالی که نکات کلیدی مقاالت را خالصه کنید، پس به تولید ویدیو استفاده می

 .کنند، فکر کنید

 نیدسازی کبهینه محتوای خود را برای نمایش بهتر در صفحه گوگل-3

اگر محتوای عالی داشته باشید، باز هم ممکن است به هدف خود که افزایش ترافیک و دیده 
استراتژی موفق   شدن محتوایتان در صفحه اول گوگل است دست پیدا نکنید. در این مورد یک

را زمانی که  ابزارهای سئو بازاریابی این است که یک کارشناس سئو استخدام کنید و استفاده از
های اصلی هستید و حتی بعد از اینکه محتوای سازی و جستجوی کلیدواژهدر مرحله ایدهشما 

 .خود را برای انتشار روی وب آماده کردید، از یاد نبرید

کند. برای دیده اید که برند شما را معرفی می ی جدیدی نوشته برای مثال، فرض کنید مقاله 
تراتژی برای به دست آوردن بازدید بیشتر توانید یک اسمی شدن محتوا و کسب رتبه بهتر،

کند از اشتباهات رایجی که ممکن است به محتوای خود اجرا کنید. یک کارشناس سئو کمک می 
سازی کنید؛ از جریمه شما منجر شود اجتناب کنید؛ محتوای خود را برای نرخ تبدیل بهتر بهینه 

فرود بیشتری برای ایجاد ترافیک   کنید و یا صفحات های سئوی خارجی صفحه استفادهتاکتیک 
 بهتر ایجاد کنید. 

 

های سئو همیشه در حال تغییر است، بنابراین همیشه باید در خصوص استفاده از فناوری
جستجوی  اطالعات به روزی داشته باشید. درباره های سئو جدید درباره تاکتیک و استراتژی 
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که محتوای شما به راحتی برای ید و مطمئن شوید و جستجوی معنایی مطالعه کن صوتی

 .های تلفن همراه قابل کشف استکاربران دستگاه 

 

 

 

 

 

 

استراتژی تولید محتوا و ارتقای آن که باعث   7
 می شود محتوایتان بهتر دیده شود

و اثراتی است که این نوع  ابازاریابی محتو هایرویم صحبت از کمپین این روزها هرجا که می 
سابقه گذارد و البته خب این استقبال بیها می صوالت و خدمات شرکت بازاریابی بر فروش مح

اند که مورد نیست. تحقیقات نشان دادهاز این نوع بازاریابی نوظهور چندان هم بی
های خود  درصد از هزینه  62اند تا اند توانسته هایی که به این نوع بازاریابی توجه کرده سازمان 
های صرف ها کمک کرده تا بتوانند سرمایه ها به آنسایر بازاریابیو سه برابر بیشتر از بکاهند 

وکارخود برگردانند. ولی آنچه در این مقاله قرار است صحبت  ی کسب شده برای آن را به چرخه 
و استراتژی تولید محتوا    هایی برای ارتقای محتواکنیم بازاریابی محتوا نیست. بلکه استراتژی

طورکه لینک بیلدینگ بدون تواند باشد همان ی ارتقای محتوا این میهت.بهترین تشبیه درباراس
های ارتقای آن  بدون استراتژی تولید محتوا و استراتژی  ی فرود معنایی ندارد، محتواصفحه 

که توجه هستیم یا اینکاربردی ندارد. البته به احتمال زیاد خیلی از ما نسبت به ارتقای محتوا بی
 .زم نداریم اش آگاهی الدرباره

پس بهتر است با هم به هفت استراتژی تولید محتوا و ارتقای محتوا و ترافیکی که به دنبال آن 
می انجامد،  کارمانوکسب یکند و به رونق فوق العادهسایت هدایت میمخاطب را به وب

 .نگاهی بیندازیم

 استراتژی تولید محتوا و ارتقای آن  7
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 اجتماعی تبلیغات پولی در شبکه های (1

های تولید محتوا و ترین استراتژیتواند یکی از دقیق تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی، می
 .مند هستند که با محتوای شما ارتباط برقرار کنندبرای افرادی باشد که عالقه   بازاریابی آن

بوک در فیس های اجتماعی مانند شبکه  مخاطبان یکشف انگیزه به عنوان مثال، با استفاده از
های جمعیت شناسی، لیستی از مخاطبان خود  توانید با استفاده از مرزبندیمیوکارخود، کسب 

را به صورت بخش بخش دربیاورید و سپس روی آن بخشی از مخاطبان که با برند تجاری شما 
 .مزایای این استراتژی کم نیستندریزی کرده و محتوا تولید کنید. تر هستند برنامه هماهنگ

 :ها عبارتند ازسری از آن یک

 مندسایت از طریق بازدید کنندگان مربوط و عالقه افزایش ترافیک وب  •
 .بازاریابی بیشتر از طریق بازاریابی برای افرادی که قصد خرید بیشتری دارند •
 آشنا کردن کاربران با برند تجاری خود  •
 هاه سایر روشنام برند با محتوای تبلیغاتی نسبت بافزایش یادآوری بیشتر  •
 های تبلیغاتی به عنوان روشی برای کاهش سروصدا و رقابت ترویج محتوا در کانال  •
 اندسایت شما را بازدید کردههدفمند کردن کاربرانی که در ماه گذشته وبالگ یا وب •
 افزایش وفاداری به برند شما •

ف شما مشخص باشد  استراتژی ارتقای پرداخت، باید اهدا دقت داشته باشید که قبل از انجام
تواند منجر به افزایش تعداد خوانندگان محتوای شما و منجر به ایجاد میچرا که این موضوع  
سایت شما شود همچنین اجرای این روش باعث هدایت بیشتر استراتژی تبدیل بیشتر در وب 

 .به سمت تعیین موفقیت و ارزیابی مؤثر آن است

 اشتراک گذاری هدفمند (2

بوک، نمایش مانند فیس های اجتماعیشبکه  های به دست آوردن بیشتر مشتری دریکی از راه
گذاری هدفمند اساسًا دنبال از طریق اشتراک گذاری هدفمند است.اشتراکمی مشخصات عمو 

اینجا چند روش برای این است که مخاطبانتان محتوای شما را با بقیه به اشتراک بگذارند. در 
 :ردانجام این کار وجود دا

 لینک دادن به منابع برجسته در مقاله به طور مستقیم •
استفاده از سؤال یا ایجاد بحث در بخشی که در مذاکره در مورد یک موضوع برای مخاطبان   •

 .شما اهمیت دارد
 .مند هستندی شما که به آن عالقه پیوند دادن افراد به بخشی از مقاله  •
 ستفاده از هشتگ بیشترا •
 ی توییتر تجوی پیشرفته استفاده از ابزار جس •
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 های اجتماعیها و گذاشتن آن در رسانهاستفاده از فیلم (3

های های رسانه های تولید محتوا، تولید ویدئو است. در کانال ترین استراتژییکی از موفق 
واقعًا حیرت آور  بازاریابی ویدیومربوط به ها را در محتوای خود قرار دهید. آمار اجتماعی ویدیو

از کاربران اینترنت قبل از بازدید از یک فروشگاه، ویدیوی مربوط  گوید که نیمیمیوگل است. گ
کنند. بازدید از ویدیوهای حمایت شده در فیس بوک  به یک محصول یا سرویس را جستجو می

فته است که آمار قابل توجهی  درصد افزایش یا 258، 2017تا ژوئن  2016های بین سال
تواند میزان تبدیل شما را ی فرود، میه که گذاشتن ویدیو در یک صفحه است. تجربه نشان داد

به میزان زیادی افزایش دهد. به عالوه تماشای ویدئو تقاضای بیشتری نسبت به محتوای متنی 
که از ویدئوهای طوالنی  داشته و جذابیت بیشتری به همراه دارد. پیشنهاد ما به شما این است

شود، کمتر استفاده کرده و به ی مد نظر شما مربوط می یک به صفحه و آموزنده که از طریق کل
 .استفاده کنید GIF تر مانندهای تبادل گرافیکی جذاب جایش از فرمت 

  اینفلوئنسر مارکتینگ (4

مند است. به این م قدرتمندی دارد از لحاظ نظریه هبازاریابی نفوذگر همانطور که اسم قدرت
کند بلکه اعتبار شما را نیز نزد شما را به یک مخاطب جدید تبدیل میصورت که نه تنها محتوای 

گرها و یا افراد درصد از مردم به افراد نفوذگر بیش از تبلیغات   92دهد. او بیشتر جلوه می
 .مشهور اعتماد دارند

ن نباشید راه های زیادی برای استفاده از این درصد زیادی برای سرمایه گذاری است؟ خب نگرا
 :راتژی وجود دارداست

توانید از این نفوذگران در محتوای خود نام ببرید یا در شبکه های اجتماعی به شما می .1
 .آن ها لینک بدهید

 .از ابزارهایی مانند فالوور وونک و یا اینتل اینفلوئنس استفاده کنید .2
 .دهنده به شبکه های اجتماعی در محتوای خود استفاده کنیداز یک محرک و یا ارتباط  .3

  انتشار محتوا (5

گذاری محتوای مستند شده که گسترش مخاطبان با تالش اندک را به همراه دارد، به اشتراک
ها  روشی جدید در به کارگیری استراتژی تولید محتوا نبوده، اما متأسفانه هنوز خیلی از شرکت 

لیل بهتر است تور جستجو به این استراتژی توجه ویژه ندارند.به همین دسازی موبرای بهینه 
 :مروری بر این استراتژی تولید محتوا داشته باشیم

پیش از شروع کار، تحقیقات خود را قبل از ورود به سایت انجام دهید؛ یعنی ببینید ترافیک  
 اشند.تان چگونه است و کلمات کلیدی مناسب بهتر است کدام ببازدید سایت
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ا مانند لینکدین برای اشتراک در نظر سپس یک انجمن اجتماعی مناسب را در یکی از سایت ه

دیگر  بگیرید و در نهایت یکی از بهترین مطالب خود را در آنجا به اشتراک بگذارید در اینجا 
نیمی از مسئولیت از دوش شما برداشته شده است و اگر مطالب شما به خوبی انتخاب شده  

گذارند و این کار به ایجاد روابط باشند و با کیفیت باشند، دیگران مطالب شما را به اشتراک می
 .بیشتر شما با مشتریانتان کمک می کند

 

 

 بیلدینگ (6

ترین عوامل رتبه بندی گوگل و بهترین ایده برای افزایش دیده شدن  ، یکی از مهملینک بیلدینگ
گیری دارد این است که به یاد داشته باشید که هنگام پیسایت شما است.فقط آنچه اهمیت 

ب خاص، لینک بیلدینگ باید استراتژیک باشد.منظور از استراتژیک بودن این یک صفحه و
هایی در وبالگ ها یا صفحات وب دارای محتوای به روز متصل کنید.  است که لینک را به پست

 :اند ازرسانند عبارتدینگ یاری میهایی که شما را در انجام استراتژی لینک بیلروش

 .ا بک لینک قدرتمندی برایتان به همراه داشته باشدمیزبان نشریات معتبری شوید ت •
ای ایجاد کنید تا ارزش بیشتری برای های شکسته، با استفاده از دست کتابخانه در ساختن لینک  •

 .محتوایتان ایجاد شود
 .محتوایتان را به خودشان به طور مرتب پیوند دهند محتوایی با کیفیت باال ایجاد کنید تا مردم •

 ایمیل شخصی بازاریابی  (7

ایم. این بازاریابی، یک راه عالی ، بارها و بارها اطالعاتی دریافت کردهبازاریابی ایمیل یدرباره
تر، اند. به طور دقیق برای فروش به مشتریانی است که قبالً از عالقه مندان برند تجاری شما بوده

ای شما استفاده کرده و به آن بازاریابی ایمیل به معنای افزایش مشتریانی است که قبالً از محتو
های ی کسانی که در لیست بازاریابی ایمیل شما قرار دارند، به پستاند. البته همه جذب شده

ها را برای حل این مشکل به شما سری روششما مجددًا سر نخواهند زد و به همین دلیل یک 
 :دهیمیشنهاد میپ

ز جدیدترین مطالب تولید شده توسط  ی الکترونیکی به عنوان ویترینی اطراحی خبرنامه  .1
 شما برای هر ماه

های مختلف بر اساس تعاملی که با سایت شما تهیه کردن لیستی از مشترکان بخش  .2
 . دارند

 استفاده از ویدئوی کوتاه سرگرم کننده در ایمیل مارکتینگ .3
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 بازاریابی محتوا؛ سبک زندگی کاری هوشمند 

اند، اما کسانی که از استراتژی تولید محتوا  نگرفته ها جدی بازاریابی محتوا را هنوز خیلی
اند، متوجه وکارشان به کار برده های ارتقای محتوا را در کسبکنند و استراتژیاستفاده می

اطالعات است، پس محتوا و ارتقای محتوا  مزایای بسیار زیاد آن هستند. اگر دنیای ما دنیای 
 .. .یدچیزی نیست که آن را بخواهید دست کم بگیر

 

 

 چرا باید سرعت تولید محتوا را کاهش داد ؟ 
شود. حتی با سوادترین، میلیون پست وبالگ در هر ماه در وردپرس منتشر می 86بیش از 

عنوان و خواندن   10رور حداکثر متعهدترین و خبردارترین مشتری پهنای باندی برای بررسی و م
 یک تا دو مقاله در روز دارد. 

اند: از سرعت حل ارائه دادهیک راه شود؟ بازاریابان خالق وای دیگر چه میها محتاما میلیون  
بازاریابی محتوای خود بکاهید. کاهش سرعت بازاریابی محتوا بر محتوای کمتر اما بهتر تأکید  

شود. محتوای باکیفیت و کمتر تأثیر  بهبود نتایج بازاریابی منجر میکند چرا که این کار به می
اطب گذاشته و چون زیاد نیست مخاطب زمان بیشتری را صرف آن کرده و با بیشتری بر مخ

 .کندبرند شما بیشتر تعامل برقرار می

کنید،  کنید و هدف شما این است که مشتری جذب کار می    B2B کسب و کار اگر شما در یک
ی تولید الزم نیست محتوای بیشتر تولید کنید بلکه باید به جای آن محتوای مفیدتر و مؤثرتر

آورده شده است فقط یک روایت  بازاریابی محتوا کنید. استداللی که برای کاهش سرعت
وکارها است و با تحقیق نیست. برتری کیفیت بر کمیت یک حقیقت واضح و روشن برای کسب 

های قدیمی وبالگ از پست جذب مخاطب و مشتری . بیش از نود درصد نرخثابت شده است
 است.وبالگ به دست آمده 

 800مطالعه انجمن بازاریابی آمریکا نشان داده است که بازاریابان برند انتشار محتوا را تا  
درصد در طی پنج سال افزایش دادند و تنها نرخ جذب مخاطب و تعامل به نسبت هر پست 

 هش یافت.  ٪ کا89

ی را نشان داده است تولیدکنندگان محتوایی که مدت زمان بیشتر Media Orbit تحقیقات
آورند. فراوانی انتشار محتوا  تری به دست میکنند نتایج بهتر و قویصرف تولید هر پست می 

 .یک عامل متمایزکننده نیست
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درصد  800بازاریابان برند انتشار محتوا را تا مطالعه انجمن بازاریابی آمریکا نشان داده است که 

٪ 89تعامل به نسبت هر پست در طی پنج سال افزایش دادند و تنها نرخ جذب مخاطب و 
 .کاهش یافت

 
 
 
 

 راه کاهش سرعت بازاریابی محتوا  5

 

کاهش سرعت بازاریابی محتوا به این معنا نیست که برنامه نشر محتوا را عقب بندازید. بلکه 
بدین معنا است که روی زمان و منابعی که برای نوشتن محتوایی با کیفیت الزم است 

رین نسخه ممکن از هر مقاله را خلق کنید. هر چند که نحوه انجام این گذاری کنید تا بهتسرمایه 
کار بسته به شرایط بازار متفاوت خواهد بود؛ در اینجا پنج راه برای کاهش سرعت بازاریابی 

 .کنیمپیشنهاد می کیفیت بازاریابی محتوا ی حفظمحتوا برا

  

 بهترین نویسندگان را استخدام کنید

خواهند یک  هایی که میو همانطور که هستند برخورد کنید. انسان انسان با مخاطبان به عنوان
ذهن، یک تفکر، ایده شفاف و جدیدی را بخوانند. با در نظر گرفتن بودجه خود بهترین نویسنده 

و توانید داشته باشید استخدام کنید. فردی که در زمینه بازار، صنعت یا نویسندگانی را که می
داشته و با آن آشنایی کامل داشته باشد و در نهایت، با ذکاوت با  وکار شما تخصصکسب 

 مشتری هدف شما صحبت کند. 

شما بهتر باشد دیگر نیاز به تولید تعداد زیادی محتوا  های تولید محتوایایده  اگر کیفیت
ای برای بهینه  نیست. چون یک محتوای باکیفیت بهتر از ده محتوای سطح پایین است و نتایج

های تولید محتوای با کیفیت را خلق و اجرا ایده ،نویسندگان با استعداد .آوردبه ارمغان می شما 
کنند بلکه اطالعات به روز و الزم  کنند، اما نویسندگان عالی نه تنها محتوای خوبی تولید می می

کنند، کنند زودتر کسب می درباره صنعت را برای جلوگیری از انتشار محتوایی که رقبا منتشر می
همچنین جدیدترین تحقیقات با کیفیت را منتشر کنند و ارزش پیشنهادی برند شما را با حداقل 

 دهند.  افزایش می هزینه 

کنند که به نفع ها آشنا شوند نفوذ و اعتبار الزم را کسب می وقتی مخاطبان شما با محتوای آن 
های صنعتی طریق شبکه خاطبان به محتوا را توانند توجه مها همچنین میشماست. آن 
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های افزایش دسترسی پیشرفته تقویت کنند. بهترین فرمت، طول، برنامه انتشار محتوا و تالش 

 .شناسندبه محتوای شما و مخاطبان شما را می

قدرت محتوای منتشر شده قبلی خود را دست کم نگیرید. محتوای قدیمی می تواند یک نیروی 
خواهند در مورد محصول، خدمات و یا صنعت خود  د که میقدرتمند برای مشتریانی باشمحرکه 

های الزم را به دست آورند. به آرشیو خود نگاه کنید و محتوا را به روز رسانی اطالعات و آموزش
 .کنید تا مطمئن شوید که آن محتوا هنوز هم مفید خواهد بود

 مخاطب تبدیل کنیدبه یک طعمه برای جذب   ها راعنوان

Clickbait روش »طعمه برای کلیک« یک اصطالح منفی است. نویسندگانی که در عناوین از  یا
اما  کنند در اشتباه هستند. ترفندها و یا دروغ برای ترغیب مردم به کلیک کردن استفاده می

چکی از رود؛ یک بخش کوبه خودی خود برای تمام عناوین به کار می (Bait) طعمه  اصطالح 
ترین و شود. اگر شما زمانی را صرف دقیق خواننده احتمالی ارائه می  محتوا که برای جلب توجه 

های قوی، دهید. عنوانترین عنوان نکنید، میزان دستیابی مخاطب به مقاله را کاهش میجذاب 
 .جذاب و کوتاه بنویسید تا مخاطب به محض دیدن آن روی آن کلیک کند

  

 تفاده کنیداز آرشیو خود اس

تواند یک نیروی شده قبلی خود را دست کم نگیرید. محتوای قدیمی میقدرت محتوای منتشر 
خواهند در مورد محصول، خدمات و یا صنعت خود  محرکه قدرتمند برای مشتریانی باشد که می

سانی های الزم را به دست آورند. به آرشیو خود نگاه کنید و محتوا را به روز راطالعات و آموزش 
 .محتوا هنوز هم مفید خواهد بود کنید تا مطمئن شوید که آن 

  

 مخاطبان خود را تقسیم کنید

سازی های افزایش مخاطب که شاید آن را تاکنون بررسی نکرده باشید، سفارشییکی از روش
 :است از جمله  منحصر به فرد مخاطبان بندیتقسیم توسعه مخاطبان خود بر اساس

 .اندمقاله کلیک کرده و یا کلیک نکردهافرادی که روی 

 .گذارندگذارند و افرادی که به اشتراک نمیافرادی که خبرنامه را به اشتراک می

 .اندافرادی که در پنج کمپین آخر بازاربابی محتوا فعال نبوده

 شوند بندی میافرادی که بر اساس عنوان شغلی، جنس، محل، و یا دستگاه تقسیم
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نام )یعنی حضور در  ی ثبت س نحوهبراسا لیست مشترکین شما هستند و افرادی که جزو 

 .اندنمایشگاه در مقابل محتوای رمزدار( به این جمع افزوده شده 

توانید نرخ دستیابی به محتوای خود را سفارشی کنید در عین حال که فراوانی شما همچنین می
 :کنید برای مثالتوزیع خود را حفظ می 

 .های خالصه اضافه کنیدرقی یا پستیک لینک به پاو

 .دهند انجام دهیدگذارند و یا نظر میتبلیغات را برای خوانندگانی که محتوا را به اشتراک می

 .یک نقل قول جدید از مقاله را در ایمیلی متفاوت نمایش دهید

، ای که بر اساس صنعت، عنوان شغلی یا یک طرح نوشته شده استمقدمه ایمیل را با مقاله 
 .بازنویسی کنید

  

 یع محتوای خود را تقویت کنید استراتژی توز

یک مقاله خاص این است که احتمال تولید  ترین مزایای قرار دادن منابع بیشتر در یکی از بزرگ
دهد که دری به روی توزیع بیشتر محتوا را باز یک نوع محتوای اصلی و قوی را افزایش می 

های دیگر ترافیک سایت وبالگ شما )سایت و محصول( را به جریان کند و به طور بالقوه می
 .کندمعرفی می 

  

 در آخر 

گذاری روی محتوا و تولید  کیفت و بد وجود دارد. سرمایه کرانی از انواع محتوای بیدریای بی
ی بهتر محتوایی خاص که بتوانید در همه جا انتشار دهید یک استراتژی با بازدهی سرمایه 

داند که ارزش بیند، میا در فید خود میچون وقتی یک ویرایشگر و یا مشتری نام شما راست 
گیری برای کاهش دادن  ، تصمیمستراتژی بازاریابیخواندن دارد. مانند هر بخش دیگری از ا

سرعت بازاریابی محتوا و یا حفظ سرعت، به اهداف فروش، مشتریان و صنعت شما، بازار شما 
 یگر بستگی داردو هزاران عامل د
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آن برای کسب و   بندیبازاریابی محتوا و بودجه 
 کارها 

وکارها بر روی ارزیابی دستاوردهای خود شویم، بسیاری از کسب وقتی به اواخر سال نزدیک می
اند به اهدافی که در ابتدای سال برای خود در نظر شوند تا ببینند که چقدر توانسته متمرکز می 

 پیدا کنند. گرفته بودند، دست

کند  های بعدی شده و به شما کمک میریزیان مربوط به برنامه جویی در زماین کار باعث صرفه  
بازاریابی محتوا روشی جایگزین برای  .سال آینده را مشخص کنید های بودجه برایتا استراتژی

اهمیت و کار باید هرچه بیشتر به آن  که صاحبان کسب  شودبازاریابی سنتی محسوب می
 دهند.

ت به روش مستقیم جذابیتی ندارد و حتی از آن گریزان هستند چرا که برای بیشتر افراد تبلیغا 
در چند سال  .تواند روشی مفید برای جلب توجه افراد به محصوالت باشدبازاریابی محتوا می اما

سبب شده  و کار اهمیت بیشتری یافته و همین امر  برای صاحبان کسب  کانتنت تولید اخیر
کنند. با  بازاریابی کانتنت یا بازاریابی محتوا خود را صرفهای بازاریابی است تا بخشی از هزینه 

 کنند.نمی تولید کانتنت وکارها به طور جدیوجود این، هنوز بسیاری از کسب 

بندی اصولی های آن عدم بودجه ترین علتاین امر علل مختلفی دارد که یکی از مهم 
را  بازاریابی محتوا بندی برایبودجه  یاست. در این مقاله قصد داریم مقوله  ابی محتوابازاری برای

 .باره توضیح دهیمارزیابی کنیم و نکاتی را در این

 بودجه، یک چالش مهم بر سر راه بازاریابی محتوا

پی  اهمیت بازاریابی محتوا و تولید کانتنت باشید حتمًا به  B2B اگر شما هم جزو بازاریابان
 22که به تازگی منتشر شده است، تنها  ابی محتوابازاری ی جهانیاید. طبق گزارش مؤسسه برده

تعهد باالیی دارند و آن را برای سازمان خود انجام  بازاریابی محتوا ها به درصد از سازمان 
ی از اند اما فقط تعداد کموکارها به اهمیت بازاریابی پی بردهدهند! یعنی اگرچه اکثر کسب می
 ها به این موضوع پایبند هستند. آن 
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بازاریابی  ها صرفی بازاریابی شرکت اساس این گزارش، کمتر از یک سوم بودجه  بر

برکسی پوشیده نیست اما مسائلی  بازاریابی محتوا شود. بنابراین که اگرچه اهمیتمی محتوا
 .تخصیص اعتبار کافی برای این امر استها وجود دارد، مانع از ی سازمانی بودجه که در زمینه 

  

 بودجه در بازاریابی محتوا چه باید کرد؟برای مدیریت 

ی بازاریابی، باید با انتظارات سازمان منطبق باشد. بنابراین به ترین نکته آن است که بودجه مهم
سازمان شما   تعلق بگیرد، دردی را ازبازاریابی محتوا ی بازاریابی به صرف اینکه درصدی از بودجه 

را  تولید کانتنت تر و بهتری داشته باشید و نتایجی دقیق کند. برای اینکه بتوانید ارزیابدوا نمی
به طور شفاف مالحظه کنید، باید میزان مناسبی از منابع را به این کار اختصاص دهید. منظور از 

 واقعیت رقم بزند.ای است که حداقل تأثیرات را برای شما در دنیای میزان مناسب، بودجه 

درصد کل درآمدشان را   7.5ها به طور متوسط شرکت بر طبق گزارش وال استریت ژورنال،  
های بازاریابی وجود ندارد؛ مهم کنند. بنابراین یک رقم معینی برای هزینه صرف بازاریابی می

به  ی کلی شما کم باشد یا زیاد؛ مهم آن است که درصد مناسبی از آن رانیست که بودجه 
 .دهیداختصاص  بازاریابی محتواموضوع بازاریابی به ویژه

  

 هایی مهم هستند؟چه قالب

بر حسب میزان   تولید محتوا در کانتنت های مختلفدر این قسمت قصد داریم برای قالب
بندی ارائه کنیم. قبل از هرچیز بهتر است منظور خود را ها درصدهایی را برای بودجه اهمیت آن 

یی است که در هرگونه محتوا محتوا ه صورت دقیق روشن کنیم؛ منظور ازب محتوا از
تولید شده   کانتنت .شودها تولید می و سایر قالب اینفوگرافیک،ویدئو ،عکس ،متنی هایقالب 

ها و کار بارگزاری و یا اینکه از طریق سایت های اختصاصی یک کسب تواند بر روی سایت می
 .نتشر شودمختلف م های اجتماعیشبکه  و

محتوای  ،متنی محتوایاید به تولیدب تولید کانتنت درصد از کل بودجه  30تا  25
محتواهای متنی و  .های مشابه اختصاص داده شودو قالب  اینفوگرافیک مثل تصویری
 توانند در جاهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. می تصویری

 

 

توان آن را شود، اما می محسوب نمی تولید محتوا ترین قالب برایاگرچه قالب متنی جذاب
ی کسانی که به دنبال انتخاب محصول و  الب به حساب آورد چرا که به هرحال همه اصلیترین ق
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تا   20ها مطالعه کنند. همچنین حدود ی آن ا دربارهیا خدمات هستند، نیاز دارند تا اطالعاتی ر

محتوای  اید باید صرف تولیداختصاص دادهبازاریابی محتوا ای که برایدرصد از کل بودجه  25
 .شود ویدئویی

 
شدند اما امروزه وکارها محسوب میشاید زمانی تولید ویدئوها به عنوان یک امتیاز برای کسب

آیند. ویدئوها مسیر برقراری ارتباط بین  ند یک ضرورت به حساب میبیشتر از اینکه امتیاز باش
ا هاند و ضرورت توجه به آنیک برند با مشتریان هستند. ویدئوها کاربرد بسیار وسیعی یافته 

های ویدئویی خود نیز در حال تقویت بخش  های اجتماعیشبکه آنقدر واضح است که حتی
کنند، رشد  استفاده می بازاریابی محتوا استراتژی نوان یکهستند. بازاریابانی که از ویدئو به ع 

 کنند.برند، احساس میتر از کسانی که این استراتژی را به کار نمیدرصد سریع  49درآمد را تا 

 

درصد است.  10اختصاص دهید، حدود  های اجتماعیشبکه  ای که باید به درصد بودجه  
اند که مرزهای بین شخصی بودن یا کاری بودن را  یافته های اجتماعی آنقدر گسترش رسانه 

از  2017درصد از بازاریابان در سال   74اند. بر اساس گزارش ایاالت متحده حدود محو کرده 
ها نیز درصد از آن  78اند و در عین حال خصی و کاری استفاده کردهبوک برای اهداف شفیس 

 کنند.استفاده می لینکدیناز

 

وکارها  درصد از کسب  25انگیزی که وجود دارد آن است که ی شگفتکته با این همه ن 
بوک را اند! هرگز تبلیغات در فیس در پیش نگرفته  های اجتماعیاستراتژی برای رسانه  هیچگونه 

های های جدید مانند برنامه های اجتماعی، نوآوری وش نکنید. در کنار گسترش رسانه فرام
وکارها قرار گیرند که این کار موجب  گذاری کسبتوانند محل سرمایه ها نیز می رسان و رباتپیام 

 شود. تقویت پیوندهای ارتباطی با مشتریان می

یک پلتفرم اتوماسیون بازاریابی  باید به طراحی بازاریابی محتوا یدرصد از بودجه  25 
توان در که میکند اختصاص یابد. طراحی این پلتفرم لیستی از مشتریان را برای شما ایجاد می

 ریزی کرد.ها برنامه ی بازاریابی به راحتی برای آنهای آینده فعالیت 

 

 

های بازاریابی ت ای آن، فعالیبا داشتن یک اتوماسیون بازاریابی و یک تیم برای مدیریت حرفه  
 شما روی ریل موفقیت پیش خواهند رفت.
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بندند هایی که به کار میاستراتژی کنند که درصد از مدیران احساس می 61بر طبق آمار حدود  

ها در فرآیند بازاریابی شود؛ این موضوع بیانگر آن است که هنوز باید روی ورودی مؤثر واقع می 
 ری گرفت. مطالعه بیشتری نمود تا نتایج بهت

نیز باید برای جستجوگرها کنار گذاشته شود.  بازاریابی محتوا یدرصد از بودجه  10تا  5
ی زمانی بلندمدت بتوانید شوند تا در یک بازههای صرف شده در این قسمت سبب میهزینه 

شود که بازاریابی از طریق داشته باشید. پیش بینی می سئوی پایدار وکار خود یکبرای کسب
های آنالین را به خود اختصاص  تورهای جستجو در چند سال آینده بیشترین سهم از هزینه مو

تواند به ایجاد یک استراتژی مؤثر  گذاری در آموزش و یا استخدام یک مشاور میدهد. سرمایه 
 .وکار به موتورهای جستجو کمک فراوانی کندی معرفی کسب در زمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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عمودی در بازاریابی محتوا یا  رویکردهای افقی و 
 کانتنت 

 رویکردهای افقی و عمودی به بازاریابی محتوا 

بازاریابی  یا بازاریابی محتوا چیز بهتر است مفاهیم افقی و عمودی در مبحثقبل از هر 
شود که به استراتژی گفته می بازاریابی محتوا را توضیح دهیم. استراتژی افقی در کانتنت

 ه جانبه دارد. رویکردی جامع و هم

پوشش داده ها ها و شرکت ی وسیعی از سازمان در این استراتژی تالش بر آن است تا محدوده 
شود که بازار وسیعی داشته باشند اما ی محصوالتی انتخاب میشود و معموالً این رویکرد درباره

های خاصی  طیف اشاره به بخش معینی از یک بازار دارد که  بازاریابی کانتنت رویکرد عمودی در
 گیرد.را در بر می

دهند. به طور کلی در ی وسیعی را تشکیل میهای خاص نیز محدودهالبته همین طیف  
شود تا در آغاز برای استراتژی عمودی تمرکز بر بخش خاصی از بازار قرار دارد و تالش می

شود؛ برای تر می صورت گیرد؛ سپس در مراحل بعدی این حوزه وسیع تولید کانتنت هاآن 
گسترش تر شدن موضوع بهتر است آن را به این صورت بیان کنیم که رویکرد افقی برای روشن 

کند و سعی دارد تا مناطق بیشتری را در برگیرد اما رویکرد عمودی بر مرزهای افقی تالش می 
 .هایش در آن حوزه عمق ببخشدکند تا به فعالیتی خاص تمرکز دارد و تالش مییک حوزه

  

 برندی و غیر برندی یعنی چه؟ 

توضیحاتی را ارائه دهیم، مفهوم برندی و غیر ی آن  یکی دیگر از مفاهیمی که نیاز است تا درباره
ها در قالب کلماتی تحت عنوان مارک دار و غیر مارک دار نیز یاد برندی است که گاهی از آن 

شود و سعی بر ای تجاری صحبت میهبرندی معموالً به وضوح از نام  تولید کانتنت شود. درمی
 یز ارائه شود. ی آن ن آن است که به طور مستقیم اطالعاتی درباره

کنند، به طور کامل متوجه  ی برندی را مطالعه میمحتوا به عبارت دیگر افراد هنگامی که یک
ابی بازاری ی چه کسی سروکار دارند اما رویکرد غیر برندی درهستند که با چه محصولی و ساخته 

ای گونه اشارهیچ دارد که در آن به صورت مستقیم ه بازاریابی کانتنت یی اشاره به نوعی ازمحتوا
به روش غیر برندی ابعاد مختلفی از  تولید کانتنت شود. در حقیقت دربه یک برند خاص نمی

شود بدون آن که از یک برند خاص نام برده شود. در این محصوالت یا خدمات تشریح می
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شود که در عین حال ممکن است محصوالت مشابه با اتژی به خود محصول توجه می استر

ی غیر تولید محتوا یی مهمی که باید دربارهی مختلف را در ذهن افراد تداعی کند. نکته برندها
شود، اگرچه به طور مستقیم از برندی خاص نام برده نمی کانتنت برندی بدانیم، این است که در

ه یک برند خاص هنوز هم در متن وجود دارد به طوری که رویکرد کلی محتوای اما وفاداری ب
 .ه، در نهایت سعی دارد مشتری را به سمت آن برند سوق دهدتولید شد

  

 رویکرد عمودی غیر برندی به بازاریابی محتوا 

ی گیرد که رتبه در رویکرد برندی معموالً با این هدف صورت می  تولید محتوا باید دانست که 
صدر نتایج قرار ای بهبود یابد و در برند مورد نظر در موتورهای جستجو به صورت قابل مالحظه 

 بر بهبود سئو تأکید دارد؛ تولید محتوای برندی گیرد. بنابراین

ها  بیشتر بر مشتریان و شکل دادن به ذهنیت آن  محتوای غیر برندی این در حالی است که  
برندی به جای این که تمرکز بر خود برند وجود داشته باشد، بر  کند. در محتواهای غیرتمرکز می

تبط با آن است که این کلمات کلیدی برای هر محصول متناسب با آن محصول  کلمات کلیدی مر 
 شوند.  شوند و کلماتی عمومی محسوب می انتخاب می

ه امکان انتشار شوند، این است کیکی از مزایای محتواهایی که با رویکرد غیر برندی تولید می
های غیر  محتوا ین دلیل که ها در بین سطح وسیعی از کاربران وجود دارد. در حقیقت به اآن 

ی آن  شوند، تمام افرادی که به دنبال دانستن دربارههایی عمومی محسوب می محتوا برندی
هایی تتوان در سایهای غیر برندی را میمحتوا .توانند از آن استفاده کنندموضوع هستند، می

ها وجود  گذاریبا رویکردهای مختلف انتشار داد بدون آن که هیچ محدودیتی از نظر سیاست
برندی صرفًا در   کانتنت شود اما انتشارداشته باشد زیرا در آن از برند خاصی نام برده نمی

های معتبر دیگر باید سایتهای مرتبط با شرکت میسر است و احتماالً برای نشر در وبسایت
 شود. تری پرداخت شود زیرا تبلیغ مستقیم محسوب می ی گزافزینه ه

را  کانتنت برندی های مستقیم یاا باید ذهنیت منفی مشتریان در برخورد با تبلیغهبه تمام این 
اند، حس ها از اینکه احساس کنند در معرض هجوم تبلیغات قرار گرفته نیز اضافه کرد؛ آن 

ی گاه ممکن است نسبت به محصوالتی که از این طریق به ناخوشایندی خواهند داشت و حت
های منفی نشان دهند. مسلمٌا محتواهایی که با رویکرد غیر نش شود، واکها معرفی می آن 

 .بیشتری را به خود خواهند داشت  مخاطبان عمودی تولید شده باشند، قابلیت جذب

 

 
یبی از رویکرد عمودی و رویکرد غیر ی ترکبا دانستن این نکات قرار است در این قسمت درباره

با سه  بازاریابی کانتنتیا بازاریابی محتوادر برندی توضیح دهیم. رویکرد عمودی غیر برندی
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است.  Unbranded Vertical Content شود که مخفف عبارتنشان داده می UVC حرف

ی بیشتری دارد؛ رویکرد عمودی غیر برندی به مراتب از رویکردهای افقی و غیر برندی کارآمد
ها  ی نهایی امکان بازخوردگیری از مشتریان و رفتار آن زیرا از مراحل آغازین فروش تا مرحله 

 برای سازمان وجود دارد. 

توانند به کنند، میمی نتتولید کانت هایی که با استراتژی عمودی غیر برندیهمچنین شرکت 
حصوالت خود باز کنند. این در حالی است تدریج راهی را در بازارهای بزرگ برای فروش سایر م

که در بازاریابی افقی و برندی امکان توقف در همان ابتدای مسیر وجود دارد و حتی گاه ممکن 
 .ل سازداست اهداف کالن شرکت را محدود کند و آن را به یک خرده فروش تبدی

  

 UVC راهکارهای موفقیت در

دی غیربرندی، باید بازار هدف خود را به خوبی با رویکرد عمو تولیدمحتوا برای موفقیت در
را به سمت محصول تحریک کنید. هدف شما این است که  مخاطبان مورد نظر خود بشناسید و

ایده را  10کند. حداقل ی ها را به خود جذب مچیزی را ایجاد کنید که توانایی بسیاری از چشم
ترین باشند، سپس از این لیست قوی  آوری داشته در این زمینه مشخص کنید که قابلیت اعجاب

 ها را انتخاب کنید.آن 

تأثیرگذاری بیشتری دارند و در اینجا هم موردنظر ما هستند، اما  محتواهای غیر برندی اگرچه  
تولید کنیم؛ بلکه باید در آن موضوعات و جمالتی  کانتنت را صرفًا برای خود محتوا قرار نیست

ه صورت غیر مستقیم درگیر و با خود همراه سازند. از اینکه گنجانده شود که ذهن مخاطب را ب
بیش از حد جزئی شوید پرهیز کنید؛ به هرحال محتوای شما باید حرفی  کانتنت روی موضوع

کند تا متناسب با خت بازار به شما کمک می برای تعداد زیادی از افراد داشته باشد. شنا
باید به صورت منظم منتشر شوند تا   محتواها .دشناختی آن کانتنت تولید کنی های روان ویژگی

گویند. بتوانند با مخاطبان ارتباط برقرارکنند که به این فرآیند، اعتمادسازی بلندمدت می
دهند اما آن چیزی که شما را با می کاری است که همه انجام تولیدمحتوا فراموش نکنید که 
 .ها با خودتان استه ساختن آن سازد، همگامی با مشتریان و همرادیگران متمایز می 
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روش بهبود استراتژی بازاریابی محتوا از طریق   4
 های اجتماعی شبکه 

اجتماعی های اند. بازاریابی شبکه انداز بازاریابی را تغییر دادهچشم های اجتماعیشبکه 
ای متفاوت عمل شود. در حالی که هر یک به شیوه دست می به  دست بازاریابی محتوا و

تواند نتایج چشمگیر داشته باشد و ی هدفمند بین این دو بازاریابی میکنند، گسترش رابطه می
ریابان  درصد بازا 87اند. در واقع، بیش از این چیزی است که بسیاری از بازاریابان به آن پی برده

ترین  رایج عنوان به  های اجتماعیمحتوای شبکه  تولید بازاریابی استراتژی گویند ازمی
 .کننداستفاده می بازاریابی محتوا  کانیسمم 

آگاه هستند اما اجرای یک  های اجتماعیشبکه  اگرچه واضح است که بازاریابان از ارزش
کنید که تیم  است. اگر احساس میمانده صورت یک چالش باقی استراتژی موفق همچنان به 

ی مطلب را د، ادامه شودهد و در کسب نتایج موفق نمیهای خود را انجام می شما تالش 
استراتژی تولید محتوای  بخوانید. در این مقاله، چهار روش برای بازاریابی موفق از طریق 

 :دهیمرا به شما یاد می های اجتماعیشبکه 

 تولید محتوای تأثیرگذار  •

تولید  عنوان یک کانالصرفًا به  های اجتماعیشبکه  ون وقت آن است که از مشاهدهاکن
 .یددست بردار محتوا

منوط به توانایی شما برای تولید محتوای با ارزش است  موفقیت در بازاریابی محتوا
ی اینکه مخاطبان هدف شما را افزایش دهد. انجام این کار بدون بینش دقیق درباره   که 

نوع محتوایی بر  ها مهم است و چه شما چه کسانی هستند، چه چیزی برای آنمخاطبان 
 .انجامدبه شکست می گذاردمی ها اثرتصمیمات خرید آن

شما، باعث یافتن اطالعات و بازخورد  های اجتماعیشبکه  این یک حقیقت است که وجود
بازاریابی تولید محتوای استراتژیکار برده شوند جا به شود که اگر درست و به ارزشمند می 

یدگاه جمعی برای دهد. اهرم قدرت گوش دادن به تفکر و دشما را تغییر می های اجتماعیشبکه 
آوری این اطالعات است. واقعًا سعی کنید بفهمید مخاطبان و مشتریان شما در فضای  جمع 

 .د کنیدها تولیگویند و محتوای خود را برای رفع نیازهای آن آنالین چه می
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 محتوا  کیفیت بهبود  •

خطا است. موفقیت   یک بازی آزمون و بازاریابی محتوا ،B2B  های بازاریابیبرای بسیاری از تیم
توانید  ، شما میهای اجتماعیشبکه اغلب به بهبود و پیشرفت خود متکی است. با استفاده از

ری و بیشتری نسبت به اغلب بازخورد فو های اجتماعیشبکه  .ها را کنار بگذاریدحدس و گمان 
 کند.های دیگر فراهم می کانال

دهد که  . ابزار بازاریابی خودکار شما تشخیص میرا در نظر بگیرید بازاریابی ایمیلی برای مثال، 
، درک و دانشی واکنش فالوور خوانید. چرا؟ چون مهم است؟ نگاهی گذرا به شما آن را می 

بهبود تولید محتوای  دهد. از بازخورد برایارائه می عملکردتان در تولید محتوامیزان  تر ازعمیق 
 .استفاده کنیدمحورسنجیده و داده

  

میزان دسترسی کاربر و افزایش ترافیک وب  افزایش   •
 سایت 

سایت برای وبالگ و یا وب یک تولید محتوای درجه  ها زمان را صرفتوانید ساعتشما می
های شما بازدهی کمی  اگر شما خوانندگان مشتاق را نداشته باشید، تالششرکت خود کنید اما 

رسید مردم باید آن محتوا را ببینند. خواهید به نتیجه بخواهد داشت. در نهایت، اگر شما می
کنند. این آمارها را در نظر های اجتماعی در این زمینه به شما کمک میخوشبختانه، شبکه 

 :بگیرید

های استراتژی بازاریابی تولید محتوای شبکه  هایگویند تالش اریابان می درصد از باز 92ـ 
 .ه استها شدوکارهای آن باعث دیده شدن بیشتر کسب اجتماعی

های محتوای شبکه  استراتژی بازاریابی تولید هایاند تالشدرصد بازاریابان اعالم کرده 80ـ 
 .ها را افزایش داده استسایت آن ترافیک وب  اجتماعی

 .درصد بازاریابان یک تیم شبکه اجتماعی اختصاصی دارند 62ـ 

 .خرندکنند محصوالت خود را میدرصد کاربران توییتر از برندهایی که در توییتر دنبال می 67ـ 

 .اندبوک جذب کردهاند که مشتریان خود را از طریق فیس گفته  B2C درصد بازاریابان 70ـ 

 63منظور افزایش آگاهی از برند و  های اجتماعی به روی شبکه  B2B بازاریاباندرصد  83ـ 
ره بازاریابی ها دربادرصد برای کسب دیدگاه  65درصد برای افزایش ترافیک سایت و 

 .کنندگذاری میسرمایه 
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توانید در دسترس کسانی قرار های اجتماعی، محتوای خود را میبا استفاده از قدرت شبکه 
ی برند شما چیزی نشنیده باشند و اگر محتوای خوبی ایجاد که ممکن است هرگز درباره دهید

ها با چند کلیک، محتوای شما در گذارند. تنکنید، کاربران محتوا را با دیگران به اشتراک می
گیرد. بنابراین باعث افزایش آگاهی از برند، ترافیک  دسترس بسیاری از مخاطبان قرار می 

 .شودسایت شما میبه وب رجاع سایت و اوب

  

 ی فالوورها تولید محتوا به وسیله  •

شبکه اجتماعی دنبال افرادی که پروفایل شما را در  !ی کاربروسیله تولید محتوا به  فقط چند کلمه 
ها به شرکت شما کنند باهوش هستند. آن کنند و با شما از این طریق ارتباط برقرار میمی

ها برای تولید محتوای جدید استفاده ها، نقد و بررسی و نظرات آنهستند. از عکسمند عالقه 
 :، موارد زیر را امتحان کنیدبهترین محتوا کنید. برای پیدا کردن

 .ا را تشویق کنید از هشتگ اختصاصی استفاده کنند و سپس بر آن نظارت کنندـ فالووره

 .ا چک کنیدی خود در اینستاگرام و فیسبوک رـ مکان صفحه 

 .های گوگل را برای نام شرکت خود تنظیم کنیدـ آلِرت 

 .گذاری کنیدـ روی پلتفرم گوش دادن به تفکر و دیدگاه جمعی سرمایه 

  

کاربر بسیار مؤثر است چون مشتریان بیشتر به محتوای کسانی اعتماد  تولید محتوا از طریق 
اند. عالوه بر این، محتوایی که کاربر ن کردهکنند که قبالً محصوالت و یا خدمات شما را امتحا می

 .کند به حداقل زمان و تالش نیاز دارد چراکه آن از قبل تولید شده استتولید می 

ری انداز بازاریابی فناودر چشم
های برتری دارد. اگر از شبکه  اجتماعی هایشبکه  محتوای تولید بازاریابی استراتژی محور،

کنید، شما از استراتژی بازاریابی محتوای خود استفاده نمی اجتماعی برای کسب اطالعات
 .دهیدهای ارزشمند و مشتریان بالقوه را از دست میبینش
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 ا برای موبایل سازی استراتژی بازاریابی محتوبهینه 
نیز تغییرکرده  بازاریابی آنالین ، معادالت دنیایکاربران تلفن همراه همگام با افزایش تعداد

، نیاز دارد دوباره بررسی نماید که محتوای منتشر شده و کار آنالین کسب سایت و وباست. هر 
ر کنار دیگر های همراه چه تأثیری در ایجاد تجربه مشتری دارد و چگونه ددر بستر تلفن

گیرد و در های اجتماعی و تبلیغات قرار میسایت، شبکه مانند وببازاریابی آنالین هایروش
 واهای دنیای آنالین چه نوع محتوایی برای موبایل مناسب است؟ میان تمام محت

توان به موبایل صرفًا به عنوان یک خوار گوگل، دیگر نمیبعد از بروزرسانی الگوریتم مرغ مگس 
انجام  تلفن همراه یال تبلیغاتی جداگانه نگاه کرد. بیشترین جستجوها در اینترنت به وسیله کان 
سازی موبایل بر اساس نقاط تماس مشتری، باید در سیستم گیرد و این یعنی بهینه می

های همراه طور که میزان استفاده از گوشی ی بازاریابی شما گنجانیده شود. همین یکپارچه 
های موبایلی ها و اپلیکیشنسایت کنندگان به وب رود، دسترسی مصرفمی  هوشمند باالتر

 شود. بیشتر می

اند. بسیاری از خود را تدوین نکرده استراتژی بازاریابی محتوای موبایلی بسیاری از برندها هنوز 
اظ  آشنا نیستند و آن را صرفًا از لح استراتژی بازاریابی محتوای موبایلی ها هنوز با مبحثآن 

وت دهند، متفاسایتی که در مرورگرهای دسکتاپی نمایش می ی نمایش با وبی صفحه اندازه
های دستگاه ها بیشتر با هدف متناسب بودن با ویژگی سایتدانند. از طرف دیگر طراحی وبمی

 .و مفهوم مد نظر باشد استراتژی محتوا گیرد تا اینکه موبایل انجام می

کننده را باال برد و توان میزان مشارکت مصرف ده برای موبایل، میسازی شبا محتوای بهینه 
گیرد. برای اینکه انجام میمحتوای خوب موفق تنها با بازاریابی موبایلی واضح است که 

تر و موفق باشد، مهم است که بتواند فهم عمیق  استراتژی بازاریابی محتوای موبایلی یک
ی کاربری بهره و بهبود تجربه  تولید محتوا رائه دهد و از آن درتری از رفتار کاربران موبایلی ادقیق 

برای کاربران موبایل در   بازاریابی محتوا آید این است که ی که اینجا پیش می جوید. اما سؤال
گیرد، نقاط ضعف و قوت آن چیست و چگونه قرار می استراتژی بازاریابی محتوایی شرکت کجای

 :ایم به این سؤاالت پاسخ دهیمسعی کرده  . در اینسازی کردتوان آن را بهینه می
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اریابی محتوایی برای تلفن همراه  چرا باید استراتژی باز
 تنظیم کرد؟ 

 .شودپردازند به سرعت بیشتر میتعداد افرادی که از طریق موبایل به جستجوی اطالعات می •
 .نرخ تبدیل چند کاناله به دنبال دارد جستجوی موبایلی •
 .پذیردآفالین هم انجام می موبایلیجستجوی  •
 .گیری کاربر در دنیای امروز استتصمیم بخش اصلی فرایند  جستجوی موبایلی •
 .شودبه پیگیری سریع آنالین و آفالین منجر می جستجوی موبایلی •

مشکالت بازاریابی محتوای موبایلی در حال حاضر 
 کدامند؟ 

 .ری نیستمعموالً پیام بازاریابی منطبق با نیازهای مشت •
 .ا بسنجدی مخاطب از تلفن همراهش ری استفادهموفق نشده است که نحوه •
گیرد  های دستگاه موبایل انجام میها بیشتر با هدف متناسب بودن با ویژگیسایتطراحی وب •

 .و مفهوم مد نظر باشد استراتژی محتوا تا اینکه 

  

سازی استراتژی  آل برای بهینه چند راهکار و روش ایده 
 توای موبایلی مح

 های کوتاه و در عین حال توصيفیایجاد تیتر .1

شود. تمرکز کاربر در  تر می روز کوتاه و کوتاه  ی توجه مخاطب روز به دانیم که دامنه ی ما میهمه 
حال حرکت بسیار کمتر از زمانی است که پشت کامپیوتر خود نشسته است. این به این 

در چند ثانیه به موضوع مورد نظرمان جلب کنیم. تیتر معناست که نیاز داریم توجه مخاطب را 
کوتاه باشد. تیتر کوتاه عالوه بر آنکه سریع قابل خواندن است، چندان فضای صفحه باید 

گیرد و این شانس را خواهید داشت که مخاطب به پاراگراف اول متن نگاه نمایش را نمی
که مطلب مورد نظر چه چیزی برای ارائه  سریعی هم بیاندازد. در عین حال تیتر باید گویا باشد

 .داشتبه خواننده خواهد 

  

www.takbook.com



121 

 

 های کوتاهپاراگراف  .2

ای به خواندن  دهند که مطالب را سریع اسکن کنند و عالقه بیشتر کاربران موبایل ترجیح می
جزء آن ندارند. سعی کنید چند پاراگراف اول مختصر و مفید باشد و اطالعات اساسی را  جزء به 
توانید به مند و با آن درگیر شد، میعالقه یار کاربر قرار دهد. وقتی کاربر به مطلب شما در اخت

 .های بلندتر برویدسراغ پاراگراف

  

 محتوای جذاب .3

سایت وجود  واقعیت این است که فضای آنالین بسیار شلوغ است و تعداد بسیار زیادی وب 
ند برای مخاطبتان تولید کنید. دارد. سعی کنید همیشه جذاب بنویسید و محتوای ارزشم

 .کندقسمت کوچکی از مطلب شما خوشش بیاید کل صفحه را اسکرول میمخاطب اگر از 

  

 محتوای بصری .4

ی هزاران کلمه حرف دارد. تصاویر قدرت زیادی دارند گویند یک تصویر به اندازهاید که میشنیده
تر از  ای کاربران موبایلی چیزی جالبدهند که برو باید از آن استفاده کرد. آمارها نشان می 

ها دارند. ولی این موضوع به این معنا ت و بیشترین توجه را تصاویر و عکس نوشته عکس نیس
نیست که کل صفحه را با عکس اشغال کنیم. بلکه از تعداد کمتری عکس که با کیفیت و دقت 

 .ی بهتری گرفتتوان نتیجه انتخاب شده و به موضوع مورد نظر ما اشاره دارد، می

  

 سادگی دسترسی .5

های مختلف قابل های موبایل و پلتفرمه محتوای شما در تمام دستگاه مطمئن شوید ک
سایت باید جوری طراحی شوند که مخاطب برای استفاده از ها و منوی وباند. دکمه مشاهده 

و فقط در  های پاپ آپ خیلی کم  های مختلف آن به زحمت نیفتد. از تبلیغات و پنجرهبخش 
الزم است تا محتوای  سایت مناسب برای موبایلوب طراحی مواقع لزوم استفاده کنید. یک

سایت باید طوری طراحی شود که موبایلی شما به تأثیرگذارترین شکل به مخاطبتان برسد. وب
سایت را تست های مختلف تطبیق یابد. وبی صفحه نمایشبتواند با رزولوشن تصویر و اندازه

ه نداشته باشد. یادتان باشد که هیچ که از تمام جوانب درست عمل کند و لینک شکست کنید
 .اندازد، برگرددسایتی که کاربر را به زحمت میکس حاضر نیست دوباره به وب
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 :رعایت کنید سایت برای تلفن همراه طراحی وب عالوه بر موارد گفته شده در باال نکات زیر را در

 .کنیدکنندگان فراهم  سایت را برای مصرفی وبامکان جستجوی داخل •
کنند. محتوای شما باید همیشه روز هفته از موبایل استفاده می 7ساعت  24مخاطبین شما  •

 .گذاری باشدقابل دسترسی باشد و همینطور مستقیمًا به وسیله خواننده قابل به اشتراک
 .دن باشندها قابل کلیک کراین امکان را فراهم کنید که شماره تلفن  •
 .های موبایلی باید خوانا و قابل کلیک کردن باشدهای فراخوان در پلتفرمدکمه  •

های موبایل یک حوزه تخصصی است و باید سایتی وبمدیران برندها باید بپذیرند که حوزه
ریزی استراتژی محتوای آن، از افراد متخصص در این حوزه استفاده نمایند. از برای برنامه 

هایشان از فضای مجازی تغییر  ، خواسته نامیممی Z آینده که ما اسم آن را نسل طرفی، نسل
کرده است. آنها خواهان بیشترین اطالعات در کمترین زمان هستند و به سمت برندهایی 

 کشش دارند که در تبلیغات خود شفاف و صادق باشند. 

 

کز و آگاهی خود را از مسائل کنندگان، برندها باید تمر برای دستیابی به این دسته از مصرف 
اجرا  Z های تبلیغاتی که برای نسلها باید مطمئن شوند که کمپیناجتماعی باال ببرند. شرکت

ی واقعیات اجتماعی و هویت واقعی برند باشد. محتوای کوتاه،  کنندهکنند باید منعکس می
هویت حقیقی، عجیب  است. Z شفاف و صادقانه، تنها راه رساندن پیام برند به مخاطبان نسل

ای نه چندان دور، بازار در دست ند خود را هرچه هست نشان دهید. در آیندهو جالب بر
 خواهد بود. برای هدف قرار دادن این سهم بزرگ از بازار چه استراتژی دارید؟  Z  نسل

 

د. سایت را از دسکتاپ به موبایل انتقال دا توان محتوای وب توجه کنید بدون استراتژی نمی
این اتفاق بسیار رایج است. باید برای هر پلتفرمی؛ محصول   ولی امروزه شاهد هستیم که 

سایت و اپلیکیشن ی کاربری وبای درست کنید. بسیاری از برندها تجربه دیجیتال جداگانه 
 دهند. نگرانه توسعه نمی موبایل را با رویکردی آینده

ی کاربر مفید و قابل  تولید محتوای موبایلی که برادهد که ما به دنبال راهی برای این نشان می
ی روان و شوند یک تجربه سایت میاستفاده باشد، نیستیم. کاربران موبایل وقتی وارد وب 

 ی انگشت بتوانند آنچه به دنبالش هستند را پیدا کنند. خواهند که با یک ضربه بدون خطا می

ئه شده را در که به بهترین شکل محتوای اراای باشد سایت موبایلی باید به گونه طراحی وب
و کار و مدیر برند از خود بپرسید   ی کاربران قرار دهد. به عنوان صاحب کسبمعرض استفاده

آیا مشکلی را حل  سایت و اپلیکیشن شما بر اساس اهداف تجاری طراحی شده است؟آیا وب
ارد و ی طوالنی مدت دوبایل برنامه ی مکند؟ آیا پایدار و ماندگار است؟ برند شما در حوزه می
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طرح کرده است؟ آیا استراتژی بازاریابی محتوای شما برای موبایل  Z استراتژی برای جذب نسل

 سازی شده است؟بهینه 

 

 

 تولید محتوا مطابق با دید مخاطب
 !گیرید؟آیا در تولید محتوا ، دید مخاطب خود را در نظر می

 ترین حس انسانندهحس بینایی قدرتمندترین و اغواکن
در نظر بگیریم، آنگاه  بازاریابی محتوا استراتژی تجسم را بعنوان یک راهبرد حسِی بینایی دراگر 

ی باشد که به نوبه به معنی خلق برند، آگاهی و ثبت تصویر ذهنی از محصول یا خدمات می 
د ارائه دهد؛ خواهد از خونماید. تصویری که شرکت می خود تجارب حسی مشتری را تشدید می 

را تشکیل  تصویر ذهنی مشتریان از شرکت معرفی هویتش اثرگذار بوده و مبنای ساخت و در
و رفتار سازمان شکل خواهد   برندینگ ،تولید محتوای تجاری یدهد. این تصویر به واسطه می

 .گرفت
Jorgen Appelqvist مؤسس، مالک و مدیرعامل Gina Tricot  به اهمیت راهبرد حسِی

تا  70معتقدم که  .نهایت مهم استبینند بیها میکند:»آنچه که چشممیایی چنین اشاره بین
ی بسیار مهمی است که باید بخاطر این نکته  .هاستدرصد تصمیم خرید مردم متأثر از چشم 80

 «.سپرد

ی برند  ی ادراک مخاطب در مقابل محتوای تولید شده ها اولین شالوده چشم»
 «شماست

ان یک خصوصیت متمایزکننده، اغلب نه تنها از طریق عناصر یا برند، به عنوهویت شرکت 
شناختی مختلف در بازاریابی مانند تبلیغات، هویت بصری و کالمی، طرح و سبک بیان  زیبایی

های و منتشر شده در رسانه  محتوای تولید شده توان آن را از طریق شود؛ بلکه میمی
راز نمود. در بسیاری از موارد یک هویت مجسم کارکنان نیز اب الکترونیکی، صفحات اینترنتی یا

تواند این هویت را  می تولید محتوا .تواند به مشتریان در شناسایی یک برند کمک کندشده می 
تواند برند شما را در می بصورت اثربخش و ماندگار تولید محتوا .در ذهن مخاطبان مجسم نماید
 .آوردمشتریان هنگام تصمیم به خرید، به یاد 

 
ترین حس انسان است. باور عمومی بر این است که حس بینایی قدرتمندترین و اغواکننده
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ای ی طرحی جدید، بسته دهد تا در زمان مشاهده حس بینایی و سیستم بصری به ما اجازه می

ی چشم ها را دریابیم. تصویر روی شبکیه جدید، تغییرات و تفاوت  سایتوب  متفاوت یا یک
 شوند. ها به لحاظ رنگ و شکل تقویت می ها و تفاوتد و در آنجا تقابلگیرل میشک 

شود؛ هر تصویر جدید  گیرد با تجارب و خاطرات قبلی مقایسه میهر تصویری که شکل می 
باید  دهیدمحتوایی که شما به مخاطب خود انتقال می .ای با تجارب حسی قبلی داردرابطه 

تان را برای ه را داشته باشد و ارزش افزوده و مزیت مطلق حسی گذشتتوان تقابل با این تجارب 
 .مخاطب به تصویر بکشد

های بصری متکی است که چه بصورت منفرد و  به همین دلیل، راهبرد بینایی به تعدادی از بیان
انداز خدمات را به روشنی توانند کاالها و خدمات و همچنین چشمچه بصورت جمعی می 

شوند  بندی و سبک غالبًا بیشتر به کاالها مرتبط مییی مانند طرح، بسته هابیان تشریح نمایند.
های یکسانی دارد. کلمات جادو تا خدمات. اما در دنیای مجازی هم کاال و هم خدمات بیان 

ها احساسات مخاطبان را تحریک  بخشند، رنگآفرینند، تصاویر شکل مناسبی به برند میمی
نویسی کنند، کدهای برنامه ی اثرگذاری پیام را بیشتر میزمینه ها افیک ها و گرکنند، طرحمی

 بخشند.گیری از این کانال ارتباطی را تسهیل و تسریع می بهره

آنچه مهم است برقراری ارتباط اثربخشی است که مزیت شما را به مخاطبان نشان دهد و برای   
ی برند کنندهاد کنند، خود ترویج شما اعتممخاطبانی که به  ها ارزش میآفریند. در این میانآن 

گردند مند می و در نهایت این مخاطبان هستند که از خدمات متمایز شما بهره  شما خواهند شد
 و شما همواره برای رفع نیاز آنان در این بازار به طور قدرتمندی باقی خواهید ماند 

 

 سازی بازاریابی محتوا بهینه 
این است که سطح جذابیتشان به حدی باشد که ها سایت ترین اهداف وبیکی از مهم

ی بتواند کاربر گذری را به مشتری دائمی تبدیل کند. دستیابی به قدرتی که از بازدیدکننده 
نام کرده، ایمیل شخصی خود را وارد و خرید سازد که در سایت ثبتمقطعی، مخاطبی می

 شود.میجلو محسوب  کند، یک پیروزی بزرگ و قدمی رو بهمی

ها همواره نرخ این تبدیل را ارزیابی کرده و برای عدد آن سایت مدیران و صاحبان وب 
ترین نیروی تبلیغات و بازاریابی یک مجموعه، صرف اند. گاهی بیشای قائلارزش ویژه

شود تا بتواند کاربران بیشتری را از بالقوه به مخاطبان بالفعل می بازاریابی محتوا موضوع
 .کند تبدیل

ا نرخ این تبدیل چرا تا این حد مهم است؟ دلیل اصلی این است که میزان تبدیل ام
گیری سایت به مشتری دائمی آن، در اصل مقیاس اندازه ی وبوضعیت بازدیدکننده
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شده است. یکی از مواردی که  سایت در هدفی است که برای آن طراحی موفقیت یک وب

است. اگر یک  سایت در موتورهای جستجو ی وبرتبه رد،در نرخ این تبدیل نقش مهمی دا
دارد، در صدر لیست پیشنهادی گوگل باشد،  سئو سایت با کسب قدرت باالیی که در وب 
توان یقین داشت بازدیدکنندگان بیشتری به آن رجوع کرده و در نهایت مشتریان می

 .بیشتری خواهد داشت

در نهایت پیروزی یک مجموعه  سایت و ترین دلیل موفقیت یک وبنقش سئو پر رنگ
ای علمی و تکنیکی بود، امروزه مسئله –موضوعی ترفندی  سئو اگر تا چند سال پیش .است

دهد، می محتوای خوب ای که گوگل بهمحتوایی است. در حقیقت به دلیل اهمیت ویژه
ر ه است. دهای بازاریابی شدتبدیل به یکی از مؤثرترین شیوه بازاریابی محتوا موضوع

بازاریابی  و محتوای بصری  ، تمرکز بربازاریابی محتوا هایهای اخیر در میان تمام تکنیکسال 
سایت قرار  هایی که در یک وبویدیو و توجه به افزایش قدرت و کیفیت ویدیویی

سایت در جهت باال بردن تعداد  های یک وبترین قدمتواند یکی از مثبت گیرند، میمی
ها، همین موضوع افزایش سایت باشد. از آنجایی که هدف اکثر وبد مشتریان خو

یکی از  محتوای بصری  است و بازاریابی محتوا هایبر تکنیکمخاطِب ثابت با تکیه 
یابی به این موفقیت است، تحلیل و بررسی مواردی که در این های دستمؤثرترین روش

تواند صاحبان و گذارد، مییر میأثسایت ت موضوع دخیل بوده و روی آمار بازدید وب
 .ها را در این زمینه به موفقیت برساندسایت مدیران وب

محتوای  بازاریابی ویدیویی و تر و به طور جزئی بازاریابی محتوا سؤال این است که
تواند روی نرخ تبدیل بیننده به مشتری اثر بگذارد؟ یکی از کلیدهای چگونه می بصری 

در این زمینه، افزایش تعامل و ارتباط بازدیدکنندگان با محتوای آن ت سای موفقیت یک وب
سایت صرف کند، احتمال  هر چقدر مخاطب زمان بیشتری را در یک وب  است. در حقیقت

به تمرکز و توجه  بازاریابی محتوا در این زمینه علم .یابد قانع شدن او به خرید افزایش می
تواند سطح تعامل می محتوای بصری  را کهچ تأکید دارد. محتوای بصری  بیشتر بر 

بازاریابی محتوا و  یسایت را افزایش دهد و آن را در زمینه بازدیدکنندگان با یک وب
 .سایت پیشرو تبدیل کند به یک وب بازاریابی ویدیویی

 

 

 

 آمیزموفقیتهای گیری از فرمول سازی محتوا و بهرههای بهینهترین روشسه مورد زیر، ساده
 :است محتوای بصری  بکارگیری
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 سایت  افزایش تعداد عناصر استاتیک بصری و چیدمان آن در وب  (1

های آنالین بیشتر ها موجودات بصری هستند” در مورد رسانهعبارت آشنای “انسان
که بشر امروز در معرض بمباران اطالعات و کلمات قرار کند. به دلیل آنخودنمایی می

تر شده و هضم کنند که درک موضوعات راحتعناصر آن کمک می و توای بصری مح  دارد،
 تر انجام شود. ی یک موضوع سریعقطعات پیچیده

، تمام تمرکز محتوای بصری  ی جزئیاتطورکلی همهها و بهویدیو ها،امروزه تصاویر، عکس
در خاطر  سایت و محتوای آن وب انسان را به خود جذب کرده است. اگر بخواهیم یک

ری مانده و روی او تأثیر بگذارد، همچنین بازدیدکننده زمان بیشتری را صرف تماشای مشت
، همچنین بکارگیری بازاریابی محتوا و بازاریابی ویدیویی آن کند، باید با تمرکز بر

در او انگیزه الزم را ایجاد کرده و او را تشویق کرد تا در نهایت پای  محتوای بصری  عناصر 
محتوای  ی خالقانه از عناصر سایت بماند. در واقع استفاده جاری یک وبپیام ت
و روشی مؤثر در باال بردن  بازاریابی ویدیوییو بازاریابی محتوا یانقالبی در عرصه بصری 

 .سایت است سطح تعامل مشتری با یک وب

 که سطحی آنگوید: برامی محتوای بصری  تر بازاریابیطور جزئیو به بازاریابی محتوا علم
سایت را افزایش دهید، ضروری است که آن را با  توجه و تمرکز بازدیدکنندگان یک وب

جای درج عدد برای توضیح آمار یک موضوع، از های جذاب بیارایید. مثالً بهتر است بهطرح 
تواند آن ها مینمودارهای گرافیکی استفاده کنید. حتی استفاده از کادرهای رنگی برای داده

چنین برای توضیح مواردی که شامل مراحل مختلف تر کند. همدیدکنندگان جذابرا برای باز
 .ها بهره ببریدو پیچیده هستند از فلوچارت

 ای نوآورانه نشر مجدد محتوا به شیوه (2

سایت است. مدیران  به معنی نشر محتوایی قدیمی با جانی تازه در وب محتوا نشر مجدد
ن خالق اولیه و صاحب یک محتوا با اضافه کردن عناصری عنواتوانند بهمیسایت  یک وب 

و نمودار بر جذابیت یک محتوای قدیمی افزوده و آن را بازنشر  ویدیو چون عکس، تصویر،
بسازند و آن  ویدیو مثل محتوای بصری  توانند از یک محتوای قدیمی متنی،کنند. حتی می

دهند. موضوع نشر مجدد محتوا  سایت خود قرار وبعنوان یک محتوای جدید روی را به
و تبدیل متن   بازاریابی محتوا یعنی تولید محتوای جدید از موضوعات قدیمی در راستای

تواند به برای افزایش جذابیت و گیرایی موضوع، که هم می محتوای بصری  منتشر شده به
وا های تولید محتینهسایت بیانجامد و هم در هز افزایش تعداد بازدیدکنندگان وب

به یک  محتوای بصری جویی کند. نشر مجدد محتوا عالوه بر اضافه کردن عناصر صرفه
روزرسانی آمار و تواند بررسی یک موضوع قدیمی از زوایای جدید یا بهمحتوای متنی، می

 .ارقام یک محتوای قدیمی باشد
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 استفاده از ویدیوهای مرتبط  (3

سایت  فزایش تعامل بازدیدکننده با یک وبر کنار متن برای اد ویدیو ی استفاده ازایده
بازاریابی  طورکلیو به بازاریابی ویدیوییهای مؤثر درهمواره مورد توجه بوده و یکی از روش

ی ویدیو کهاست. اما این موضوع تا حدی خطرناک نیز هست. چرا که درصورتی محتوا
برد سایت را از بین می وبها انسجام محتوای تن ربط باشد، نهانتخابی به موضوع اصلی بی

عنوان به ویدیو گذارد. هدف استفاده ازکه از تعداد مخاطبان کاسته و تأثیر معکوس می
 است.  تأثیرگذاری محتوا مؤثر، افزایش کارایی و میزان محتوای بصری  یک

محتوای اصلی مکملی برای  محتوای بصری  هایو سایر المان ویدیو طورکلیبه
نباید باعث شود جای محتوای اصلی  محتوای بصری  ایر اجزایو س ویدیو .هستند

و  ویدیو ازحد اشغال شود و متن اصلی ازنظر پنهان بماند. در پایان باید اشاره کرد کهبیش
برای درک بهتر موضوع اصلی است و به جذابیت آن کمک  محتوای بصری سایر اجزای

باید  محتوای بصری  بنابراین استفاده از کند.تر مییک محتوا را راحت کند و انتقال پیاممی
فقط افزایش با احتیاط صورت گیرد و هدف آن کمک به محتوای اصلی سایت باشد، نه

 .سایت وبرق و آراستگی وبزرق

 با وب محتوای بصری  در حقیقت نیمی از مسیر پیروزی در افزایش تعامل مخاطب به کمک
کارگیری درست آن هوش کافی در به نیم دیگر آن به نوع استفاده وسایت است و 

 .گرددبرمی
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 !محتوای خود را ارتقا دهید

 !وقت آن رسیده که محتوای خود را ارتقا دهید

های خاص برای مجاب کردن مردم به پیوستن در ی استفاده از مشوقشما احتماالً درباره
های آموزشی  گرفته تا دورههای الکترونیکی آگاه هستید. از کتاب خود  بازاریابی ایمیلی فرآیند

های جذب کاربران برای پیوستن به لیست شماست. تفاوت ایمیلی و دموهای رایگان، همه راه
ارتقای  مربوط به گسترش مخاطب این است که  تولید محتواو دیگر انواع ارتقای محتوا بین

 شود.  به طور خاص برای یک پست وبالگی طراحی می محتوا

هاست جدید  ان شما یک پست وبالگی درباره مزایای تغییر وببرای مثال اگر مخاطب
سؤال که قبل از تغییر وب   5ها ی یک ارتقای محتوایی به آنتوانید با ارائه خوانند، شما می می

ارتقا  تولید محتوا توان از آن طریق، به هایی که میهاست باید بدانند را ارائه دهید. روش 
های ی کاالهای جدید، پستهایی دربارهانید با ارسال پیوست توشمارند. سپس میببخشید بی

ها را از این فرآیند به صورت رایگان به لیست ایمیل مخاطبان، آن  تولید محتوا جدید و یا ارسال
 .مطلع کنید

 چگونه ارتقای محتوا را شروع کنید؟ 

هستید، بدانید  بازاریابی ایمیلی زنند. اگر در حالها همیشه همین نزدیکی پرسه میصت فر
تولید محتوای ارتقا  یچیز در اختیار شماست تا همین لحظه را برای اولین تجربه همه 
به سه چیز نیاز دارید. در زیر خواهید آموخت که چگونه  ارتقای محتوا وقف کنید. برای یافته 

 :بکار بگیرید ارتقای محتوا به روش تولید محتوا ا در جهتاین سه عنصر ر

 :عملدعوت به  (1

های وبالگ تواند یک دکمه یا یک فرم باشد که خارج از تمامی پستاولین نیاز شماست و می 
باشد. این ترین نواحی آن میسایت همیشه مهمقرار دارد. فراموش نکنید که باال و پایین وب 

 .گویای مرجع و ارزش این فراخوانی باشددعوت بایست 

 :یستآوری ایمیل و تهیه لراهی برای جمع  (2

ها برای ی شما بخورد، بایستی آدرس ایمیل آن زمانی که کلیک خواننده بر محتوای ارتقا یافته 
آوری لیست ایمیل است. شما وارد شود. به یاد داشته باشید این راهی ساده برای جمع 
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ی ارتقا تولید محتوا و بازاریابی ایمیلی کننده فرآیندتکمیل LeadPages نافزاری همچونرم
 .ی شما خواهد بوده یافت

 :یک راه برای ارسال محتوای ارتقا یافته (3

های ارتقای محتوا، بسته و استفاده از تکنیک تولید محتوا در نهایت شما نیاز دارید که از طریق 
ی دانلود فوری و یا ارسال خودکار از طریق ایمیل، در ق گزینه به نوع خدماتتان آن را مثالً از طری

ی خوبی است که محتوای تولیدی، ر دهید. از لحاظ برقراری ارتباط، ایدهدسترس مخاطب قرا
شود  باعث می ارتقای محتوا بطور خودکار به صندوق پستی مخاطبان فرستاده شود و احتماالً 

 یی یک نسخه زده شوند. تهیه خود هیجان  Inbox درکه مخاطبان هر بار با دیدن مطلب شما 
PDF تواند  ی وبالگ برای ارسال و دانلود مخاطب میی ارتقا یافته تولید محتوا ساده از پست
را  ارتقای محتوا ترین راه افزایش لیست ایمیل شما باشد. در قسمت بعدی مقاله، انواعراحت

 .بصورت موردی به شما معرفی خواهیم کرد

 رتقای محتوا تاثیرگذار است؟ چرا ا

این است که مشکل  ارتقای محتوا روش به  تولید محتوا به عبارت ساده، علت کاربردی بودن
سازد. مخاطبان در حال جستجوی برای واقعی خوانندگان را به سرعت برای شما آشکار می 
سایت شما وارد وبگردند و از این طریق به راهکار حل مشکل خود در موتورهای جستجو می 

تواند به شما ی که میای طالیهاست و نکته خواهند شد. محتوای ارتقا یافته راه حل مشکل آن
از طریق  تولید محتوا ها کمک کند. نویسندگان وبالگی که سعی دردر دریافت آدرس ایمیل آن 

اند. برایان ورده اند نتایج جالبی بدست آاند و بر روی موارد مختلفی تحقیق کردهارتقا داشته 
در آزمایش خود   % نرخ تبدیل785با افزایش  (Backlinko) از بکلینکو (Brian Dean) دین

با انتشار  (Devesh Khanal) ، دوش خانالDaily Egg روبرو شده است. همچنین به گزارش
تولید  % نرخ تبدیل مواجه شده است. واضح است که 492ی خود با رشد محتوای ارتقا یافته 

 نداردگذاری زمانی و پولی هنگفتی هم کند و نیاز به سرمایه کار می ارتقای محتوا به روش توامح

 

 

 

. 

های تولید محتوا به سبک ارتقای محتوا که همین  ایده 
 .ها سود ببرید توانید از آناالن می 
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آمده است.  محتواارتقای  هایبا کمک تکنیک تولید محتوا ی ساده و مؤثر برایدر اینجا ده ایده

 .دهای پربازدید استفاده کنید و نتیجه را ببینیها برای ارتقای پستاز این ایده

 .کندالعاده عمل میلیست خالصه از پست برای گسترش آن فوق یک چک تهیه  (1

از یک حقه سود ببرید که بتواند حجم باالیی از اطالعات را در یک مطلب مختصر  (2
 .دهی کندسازمان 

ها و وارد کردن اطالعات زمانی که محتوای شما مخاطب را به دنبال کردن پرسش پاسخ (3
 .، استفاده از یک فایل قابل چاپ، عالیستکندمتقاعد می

قابل دانلود در پست وبالگ بسیار مناسب است، چرا  PDFاستفاده از طراحی خوب و ساده،  (4
 .های بعدی مطالعه کنندو بعدًا در فرصترا دانلود  دهند مطلبکه برخی از افراد ترجیح می 

فایل قابل دانلود برای های دو بخشی که بخش دوم آن فقط به صورت ایجاد پست (5
 .گیردمشترکان و مخاطبان در دسترس قرار می

های »چگونه« ها خصوصًا پست تولید یک نمونه یا راهنما برای خوانندگان در رابطه با پست (6
 .کند، دعوت به خواندن می که مخاطب را در لحظه 

توابع کاربردی برای  ها وی اکسل و یا گوگل از پیش تهیه شده طبق فرمول صفحات گسترده (7
 .مخاطب

 .ها، در متن پست وبالگایجاد ارجاعات به مقاالت اصلی و پژوهش (8

 .تولید محتوای متنی موجود به صورت فیلم یا پادکست و یا بالعکس (9

 .های جدیداهنمایی برای پذیرفتن عادتچالش و یا ر (10

تواند مخاطب  پس از برگزاری می  سازی مطالب آنو خالصه  (Webinars) ی وبینارهاارائه  (11
 .شما را به وارد کردن نام، ایمیل و شماره تلفن تشویق کند

 .ی فعالیتتانها و یا حوزه ی یک خط سیر آموزش ایمیلی ویژه یکی از پستارائه  (12

 .ی بیشتر نسبت به یک موضوع توسط ایمیلرسال منابعی برای مطالعه ا (13

نهایتًا یک راه خالقانه و مسیری برای  ارتقای محتوا و هدفمند تولید محتوای فراموش نکنید که 
ها برای رفع  گسترش تعامل با مخاطبان از طریق دادن اطالعات و راهکارهای موردنیاز آن 

تر آمار بازدید و اشتراک سریعارتقا یافته، هرچه  یتولید محتوا باباشد. پس شان میمشکالت
 .سایت خود را باال ببریدوب

 

www.takbook.com



131 

 

اریابی گیمیفیکیشن ، شیوه جذاب بازاریابی  باز
 محتوا 

ای در موفقیت شما  کنندههای نو و جذاب نقش تعیین همواره استفاده از شیوه 
تواند به می استراتژی بازاریابی انگیز به ت بخش و رقابدارد. افزودن عناصر فرح  بازاریابی در

 ه برند شما بیانجامد.یافتن به کاربران جدید و ایجاد وفاداری کاربران ب دست

به  بازاریابی ای برای کسب و کار خود هستید،اگر به دنبال چنین شیوه  
ی دربارهی شما باشد. در این مقاله ی گم شده تواند مهرهمی  گیمیفیکیشن سبک

ی و اهمیت آن خواهید خواند، همچنین در ادامه مطالبی را درباره گیمیفیکیشن ماهیت
از   گیمیفیکیشن های رایجها و شیوه و چگونگی کارکرد آن گیمیفیکیشن های واقعی موفق مثال 

نظر خواهید گذراند. در پایان نیز به شما در تشخیص مناسب بودن این شیوه برای کسب و کار  
 .یاری خواهیم رساندشما 

  

 گیمیفیکیشن چیست؟ 

انگیز ابتکننده و رقدر واقع وارد کردن عناصر سرگرم  گیمیفیکیشن به سبک بازاریابی
شما و تشویق کاربران به انجام کارهای تعیین شده و به چالش کشیدن   بازاریابی استراتژی به 

ای های کلیشه فراتر از رقابت های زیادی یابی به این هدف راهخودشان است. برای دست
برای پیروز شدن در یک  (Share) گذارییا اشتراک (Like) همچون درخواست پسندیدن

یادماندنی و  بخش و به ای فرحبیشتر به معنی خلق تجربه  گیمیفیکیشن .دارد چالش وجود
 .ساز استبرانگیز و وابسته شاید حتی چالش 

درصد  ۷۵ گیمیفیکیشن»:Gabe Zichermann گیب زیچرمن
  «.ی تکنولوژی استدرصد درباره ۲۵ی روانشناسی و درباره

ی به هیجان آمدن مخاطبان است. ناشی از شیوه  گیمیفیکیشن ترین دلیل موفقیتمهم
ها هستند و به عنوان خالقان ها دوست دارند به چالش کشیده شوند عاشق بازیانسان

 .بریمای بدانند، لذت میها در حوزه اینکه دیگران درباره موفقیت و مهارت آن اجتماعی، از 
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 اهمیت گیمیفیکیشن چیست؟ 

ی کارکرد آن اطمینان توان دربارهدارد، می کیشنیبازاریابی گیمیفی نظر از هر کاستی که  صرف
ی این ربارهد ۲۰۱۱داشت. در حقیقت، این مفهوم برای مدت طوالنی وجود داشته است. در سال 

یک موضوع   گیمیفیکیشن  ها و اخباری چند بود. زمانی که برخی تصور کردند که موضوع نوشته 
ی یک انقالب خی نیز آن را به مثابه ها است، برزودگذر منحرف شده از هدف حقیقی بازی

 .دیدند
  با گیمیفیکیشن قطعًا سبب امواجی جدید در قلمرو کسب و کار Trivie هایی همچونشرکت 

 .شدند McAfee و Domino’s کار کردن برای مشتریان بزرگی همچون
 امروزه بسیاری از کاربران اینترنت در اصل گیمیر هستند. در حقیقت، براساس تحقیقات

Statista  ی زمانی مشخص گیمیر  متحده در یک بازهدرصد جمعیت ایاالت ۶۴، ۲۰۱۷در سال
توان  به این موقعیت رسیده است. بنابراین می ۲۰۱۲درصد در سال  ۵۴اند. این آمار از بوده

ای از ها درون مردم ایاالت متحده نفوذ کرده است که خود نمونه دریافت که اصول معمول بازی
ای ابه در دیگر نقاط جهان است. پرواضح است که با استفاده از این اصول پایه اتفاقی مش

 .دست یافت بازاریابی شمگیری درهای چتوان در چنین شرایطی به موفقیتها می بازی

  

 کند؟ گیمیفیکیشن چگونه در دنیای واقعی کار می 

ی ریشه در شیوه  gamification گیمیفیکیشن توان حدس زد،همانگونه که از واژه نیز می
توانید به چند بازی محبوب دارد. به این منظور می  video games ایهای رایانه کارکرد بازی 

کند. اما تئوری آن مشابه نگاهی اندازید و ببینید چگونه کار می Clash of Clans همچون
کنید  می فروشی محلی شما است. شما برای هر بستنی که خریداریها در فروشگاه بستنیکارت

توانید یک بستنی مجانی و یا آوری ده کارت میکنید و پس از جمع یک کارت دریافت می 
تر عمل دقیقًا با همین روش اما در مقیاسی وسیع گیمیفیکیشن .کنیدای دیگر دریافت هدیه 

 .کندمی

کردن  از ابزار متعددی جهت افزایش وفاداری به برند و مشغول  گیمیفیکیشن به سبک بازاریابی
به چندین مورد از این ابزار اشاره  Alexander Bicko گیرد. الکساندر بیکوفمخاطبین بهره می

 :کندمی

 .گذاری پیشرفت و رشدو یا ابزاری مشابه جهت ارزش  امتیاز«» •
ی خویش را دنبال ها بتوانند تجربه های پیشرفتی که کاربران با استفاده از آن سطوح« یا معیار » •

 .کنند
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ها که به کاربران اجازه دهد کارایی خود را امتیازها« یا ابزاری جهت دنبال کردن رقابت جدول » •

 .مقایسه کنند
یافتن و مشارکت  ها درحال دست دهد که آنبه کاربران این احساس را می ها« که چالش » •

 .هستند
شوند و به دیگران سطح پیشرفت را نشان ها« که براساس پیشرفت دریافت مینشان» •

 .دهندمی
 .های ساده و کوچک« در هر سطح جدید برای کاربرانآموزش » •
کاربران را تحریک به انجام دوباره یک عمل های سرگرمی« یا ساخت فضای عاطفی که حلقه » •

 .کندمشخص می

سبب  بازاریابی توان دریافت که چگونه این تکنیکمی Starbucks افزاربا نگاهی به نرم
 افزار به شما امکان پرداخت سفارش را درود. این نرمشموفقیت یک کسب و کار می

Starbucks دهد که  هایی را میها ستاره افزار در ازای استفاده کاربران، به آندهد. نرم می
 کند. کاربران را تشویق به خرید بیشتر می

، کاربران کنند. به عنوان مثالای دریافت می افزار، جایزهدر نهایت بسته به سطح خریدار در نرم
رت مجانی یک سفارش دهند. توانند به صوستاره می  ۱۲۵طالیی پس از به دست آوردن 

ها تعریف کرده است. به عنوان دست آوردن ستارههای متعدد و جذابی را برای به افزار شیوه نرم
بر توانند به ازای خرید خود دو برامثال در هر ماه روزی وجود دارد که در آن اعضای طالیی می

 .ستاره دریافت کنند

 
مند به بازی کرد ها را عالقه توان آن گونه می و دانستن این موضوع که چ شناخت مخاطبان

های بیشتری را ستاره Starbucks است. به این دلیل است که  گیمیفیکیشنی بازاریابی کلید
 .دهدبرای سفارشاتی که مشتری قبالً انجام داده است اختصاص می 

 

 
های مختلف  که ابزاری برای یادگیری زبان Duolingo افزارتوان نرممثالی دیگر، میبه عنوان 

 Google Play میلیون بار در ۱۰۰افزار تا کنون بیش از است را مورد بررسی قرار داد. این نرم
میلیون کاربر فعال دارد و کاربران در این نرم افزار روزانه به  ۵۰۰دانلود شده است، بیش از 

ترین کنند. یکی از اساسیه از آن می دقیقه وقت را صرف استفاد ۱۰متوسط بیش از صورت 
یابی به این موفقیت بزرگ استفاده افزار برای دستهایی را که این نرمشیوه 

آورد که در آن  افزار برای کاربران محیطی را فراهم می است. این نرمگیمیفیکیشن کندمی
ها در  آن ند، به چالش بکشند و پیشرفت خود را دنبال کن توانند در سطوح مختلف خود رامی

کنند و های مختلفی را دریافت می ازای فعالیت و پیشرفت خود در یادگیری زبان، نشان 
 .توانند پیشرفت خود را با دوستان خویش نیز به سادگی به اشتراک بگذارندمی
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 های رایج گیمیفییکیشن چیست؟ شیوه 

 هاجایزه •

همه عاشق جایزه هستند. این  «.دریافت کنیدنی بنوشید، یک نوشیدنی مجانی پنج نوشید»
توان به بهترین نحو برای بدست آوردن موفقیت  می گیمیفیکیشنی بازاریابی ابزاری است که در

استفاده کرد. افراد به صورت طبیعی مایل به دریافت جایزه هستند. همانگونه که در سطور باال  
انگیز  انسته است به جایگاهی شگفت با استفاده از این ابزار تو Starbucksاشاره شد، 

 .یابددست

 هارقابت •

توان سیستمی را استفاده کرد که در آن  انگیزه برای پیروزی لزومًا بر اساس جایزه نیست. می
های بیشماری را خلق کرد که توان رقابت پاداش به کاربران امتیازمحور باشد. به این شیوه می 

را ماهانه رقابتی  Airbnbانجامد. به عنوان مثال، ایش استفاده کاربران از خدمت شما می به افز
های منحصر بفرد در هرجای کره زمین  کند که در آن به کاربران شانس اقامت در مکانبرگزار می 

 .دهدرا می

 رأی دادن •

همچنین   شوید.ها را متذکر میبا به وجود آوردن این فرصت دادن، به کاربران اهمیت آن 
د بدانند که نظراتشان ها ایجاد کرد. افراد دوست دارن آوری ایده توان رقابتی را جهت جمعمی

 .اهمیت دارد

 سؤاالت •

های جدید به چالش بکشید یا سؤاالتی را بپرسید که به کاربران داشتن پاسخ کاربران را برای 
ترین در این مورد یکی از موفق  Buzzfeedها چگونه رفتاری دارند. به عنوان مثال، دریابند آن 

 .ها را داشته استعملکرد

  

 وکار شما مناسب است؟ گیمیفیکیشن برای کسب آیا 
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ی به عنوان ابزاری جهت افزایش موفقیت در حوزه  گیمیفیکیشن کارها به ودر حقیقت، کسب

ها  شیوه برای آن کنند که آیا اینکنند، اما آنان اغلب به این موضوع توجه نمیخویش نگاه می
و کار  برای کسب  گیمیفیکیشن به سبک بازاریابی مناسب است؟ برای پاسخ به این سؤال که آیا

 .شما انتخاب مناسبی است یا خیر؛ باید موارد متعددی را مورد بررسی قرار داد

 کنید؟ شما چه چیزی را تولید می 

 :بندی زیر استفاده کردتوان از طبقه برای این منظور می

 .مواردی خاص استدهد و محدود به های اساسی را پوشش می معموالً نیاز  :محوروظیفه  (۱

، تخصص،  توانند تجربه دهد که با استفاده از آن می به کاربران ابزاری را ارائه می :اعتبارمحور (۲
 .توانایی و دانش خود را نشان دهند

دسازی و خودآموزی خود به وسیله کند که به اهداف خوبه کاربران کمک می :بخشالهام ( 
 .یابنددستخالقیت و توسعه شخصی 

  

 محورتولیدات وظیفه (1

این طبقه از تولیدات اغلب محدود به یک حوزه هستند و فقط یک وظیفه را به خوبی انجام 
مناسب نیستند. از  گیمیفیکیشن گیرند معموالً برایدهند. تولیداتی که در این گروه جای می می

 :های زیر اشاره کردتوان به مثال گروه میاین 

• Shazam:  شنوید را پیدا کنید کند که نام آهنگی را که میافزاری که به شما کمک می نرم 
• Whatsapp:  رسانافزار محبوب پیام نرم 
• Willy Weather:  رسان آب و هوا افزار اطالعنرم 
• Evernote:  افزاری جهت یاداشت کردن نرم 
• goMoney:  ی الکترونیکداربانک 
• Snapseed: تصاویر  ابزاری برای ویرایش 
•  

استفاده  گیمیفیکیشن های باال ازافزارکدام از نرم زنید، هیچ همانگونه که حدس می
ی کاربری کم سطح و ایجاد ها باعث ایجاد تجربه افزارگونه نرمدر این گیمیفیکیشن .کنندنمی

کاربران شود که شود. این موضوع باعث میمی اختالل در استفاده کاربر از خدمت مورد ارائه 
افزار مورد نظر، وظیفه مشخص خود را به بهترین شکل این احساس را از دست دهند که نرم

 .دهدانجام می
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کرد.  گیمیفیکیشن از این طبقه شروع به استفاده از Freelancer.comبه عنوان مثال، 
 .دها موفق عمل نکرهیچ عنوان برای آن  همانگونه که قابل تصور است، این استراتژی به 

ها مربوط نبود. همانگونه که در سایت مؤثر نبود زیرا به خدمت آن برای این وب گیمیفیکیشن
محور وظیفه دارند که یک موضوع را به بهترین سطور باال اشاره شد، خدمات دهندگان وظیفه 

 .شکل انجام دهند و به این وسیله کاربران خود را جذب کنند

  

 محورتولیدات اعتبار (2

ها، دانش رگرفته از اعتبار، مواردی هستند که به کاربران اعتبار یا نفوذ براساس قابلیتخدمات ب
در این حوزه بهترین کارکرد را دارد. با استفاده از  گیمیفیکیشن .دهندها می های آن و توانایی

تبار ید که درباره یکدیگر نظر بدهند و اع توانید به کاربران این امکان را دهاین ابزار شما می
 .ببخشند

 :های زیر اشاره کردتوان به مثالبرای این موضوع می 

• Stack Exchange: شبکه اجتماعی برای پرسش و پاسخ 
• Yahoo Answers:  های توانند به صورت ناشناس پرسش سایتی که در آن افراد میوب

 .خویش را مطرح کنند
• Quora:  سایتی مشابه وب Yahoo Answer  بیشتراما با اعتبار 

 .تر این موضوع را دریافتتوان به صورت دقیق ،می Stack Exchange تربا بررسی دقیق 
Stack Exchange  های مختلف برای پرسش و پاسخ درباره مسائل ای از انجمنمجموعه
پرسش سایت به صورت سیستم امتیازدهی به در این وب  گیمیفیکیشن .بسیار تخصصی است

این ابزار بسیار مؤثر بوده است. شهرت کاربران زمانی که دیگران به شود. ها ظاهر می و پاسخ
 .یابدیابد و با افزایش شهرت، امتیاز کاربران نیز افزایش میدهند افزایش میها رأی می آن 

 Stack .کندخوبی کار میبه  گیمیفیکیشن بینید این شیوه استفاده ازهمانگونه که می
Exchange ه محصوالت اعتبارمحور جای گرفته است ابزاری است که در طبق

ها به آن امکان افزایش عالقه کاربران به پاسخ دادن و همچنین ارزشیابی پاسخ گیمیفیکیشن و
 .دهدرا می
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 بخشتولیدات الهام (3

یافتن به ستهای خالقانه و دای از تولیدات هستند که شامل فعالیت بخش دسته الهام  تولیدات
تواند به ساختن اهداف غیرمستقیم می گیمیفیکیشن .شوندهای فردی کاربر می استعداد حداکثر 

توان  گیری کمک کند. برای این طبقه مییابی، واقعی، مشخص و قابل اندازهبیشتر قابل دست
 :های زیر اشاره کردبه مثال

• Audible: افزار کتاب صوتی نرم 
• Duolingo: لف که در سطول باال اشاره شد های مختدگیری زبان افزار یانرم 
• Memrise: افزاری برای یادگیری و به خاطر سپردن موضوعاتنرم 
• Aware: افزاری برای مراقبه نرم 

توان دید بهتری در این مورد کسب کرد. ها می در میان این مثال  Audible افزاربا بررسی نرم
برای ارائه  گیمیفیکیشن ه های صوتی است ککتاب افزار سیستمی برای خریدوفروش این نرم

کند. برای مثال تعیین اهدافی همچون گوش دادن تعداد مشخص  های تازه استفاده میجنبه 
دهی گونه از انگیزههای زمانی در این میان قابل اشاره است. اینکتاب در یک ماه یا دیگر بازه

 .به محصول شودای بهتر و افزایش وفاداری تواند باعث تجربه می

فراگیر   ای محبوب و شیوه گیمیفیکیشنی بازاریابی همانگونه که در این سطور خواندیم،
دهد که کاربران بیشتری را به خود جذب و  وکار شما امکان می به کسب گیمیفیکیشن .است

ی کاربری برای ایجاد تجربه  گیمیفیکیشن .متعاقبًا این کاربران را در طوالنی مدت حفظ کند
سیار مفید واقع شود اما باید همیشه در نظر داشت که از این تواند بخوب می
وکار شما کنید و آیا این استراتژی برای کسببرای چه منظوری استفاده می بازاریابی استراتژی

توان دید  تر محصوالتی که از این استراتژی استفاده کردند میمناسب است؟ با بررسی دقیق 
 .موضوع پیدا کردتری نسبت به عمیق 

 

 آشنایی با سبک های یادگیری بازاریابی محتوا
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ی سبک های یادگیری بینید. دربارههای مختلف میها و اندازهامروزه شما محتوا را در شکل

ی خواهیم بفهمیم با مطالعه ی امروز، میکند. در مقاله بازاریابی محتوا نیز همین قضیه صدق می
گیریم؟ سبک فرا می بازاریابی محتوا یچه چیزی درباره ابی محتوا سبک های یادگیری بازاری

 یادگیری چیست؟ 

بازاریاب  عنوان گیرد. به یک سبک یادگیری روشی است که فرد از طریق آن چیزی را بهتر یاد می
 .های مختلف یادگیری تناسب داشته باشد، باید محتوایی تولید کنید که با سبکمحتوا

را به نحوی مؤثر انتقال دهید و مخاطبان خود را جذب کنید باید  ام خود خواهید پیاگر می 
راحتی بتوانند اطالعات را فرا بگیرند. در حال حاضر،  طوری محتوا را انتخاب کنید که مردم به 

 .کنندبیشتر مردم یک سبک یادگیری غالب را با یک یا چند سبک یادگیری دیگر تلفیق می

ی کالمی و اجتماعی هستند. هم خواندن، نوشتن و درک رندهک یادگیبرای مثال، بعضی افراد ی
جهان از طریق زبان گفتاری و مکتوب را دوست دارند و هم سبک یادگیری اجتماعی مانند 

ی شخصی  توانند سؤاالت خود را بپرسند و تجربه حضور در یک کالس و یا گروه که افراد می
های پایه هستند. هیچ قانون سریع و  ورالعمل ارد دستشناسند را بشنوند. این موافرادی که می

 .های مختلف یادگیری وجود نداردسختی برای تطبیق محتوا با سبک

 :اند ازپردازیم. هفت سبک یادگیری عبارتسبک یادگیری می 7در ادامه به معرفی 

 کالمی .1
 شنیداری .2
 بصری .3
 فیزیکی)جنبشی( .4
 منطقی .5
 اجتماعی .6
 فردی .7

  

 

 المی( زبانی)ک یادگیرندگان   •

و گفتاری را یاد  مطلب مکتوب خوبی هر دو دهند و به یادگیرندگان کالمی کلمات را ترجیح می
 .ها عاشق خواندن و نوشتن، بازی با کلمه، اشعار و یادگیری واژگان جدید هستندگیرند. آن می
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 :های محتواایده

ی عالی ک مقدمه نید و یی یک موضوع ایجاد کتوانید یک پست وبالگ مقدماتی دربارهمی
ی تحقیقاتی و به دنبال اطالعات اولیه هستند، ارائه کنید. چنین برای کسانی که در مرحله 

خواهند اصول اولیه را بدانند پستی برای کسانی که زمان زیادی برای جستجو ندارند ولی می
سب است راحت و قابل درک است. از جمله محتواهایی که برای یادگیرندگان کالمی منا

 :اند ازعبارت

 های وبالگنوشته  •
 مقاالت طوالنی  •
 ی طوالنیپادکست، مصاحبه  •
 های الکترونیکیکتاب •
 مطالعات موردی  •
 مقاالت سفید  •
 پست الکترونیک •

  

 موسیقی(  – یادگیرندگان شنیداری)شنوایی   •

ی تجربه یادگیرندگان شنیداری زمانی عملکرد خوبی دارند که صدا، ریتم و موسیقی در یک 
 .شودگنجانده می یادگیری

 :های محتواایده

ی مکتوب را به یک فایل  توانید یک مقاله تولید محتوای صوتی خوب بسیار مهم است. می
خود افزایش دهید. این کار  محتوای ویدیویی)بصری( صوتی تبدیل کنید یا عناصر صوتی را در

عات را بهتر فرا بگیرند. از بیشتری داشته باشند و اطالکند تمرکز به این دسته از افراد کمک می
 :محتواهای زیر برای این دسته از افراد استفاده کنید

 

 ها پادکست •
 های پخش لیست •
 وبینارها  •
 دموهای آنالین یا زنده •
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 یادگیرندگان بصری)فضایی(  •

ر مهم بسیا محتوای بصری ای ازی طیف گستردهبینایی حس غالب ما است، بنابراین ارائه 
ها برای یادگیری بهتر کمک ها و نقشه ویژه از تصاویر، عکس ری، به است. یادگیرندگان بص

 .گیرندمی

 :های محتواایده

 :سایت خود از طریق انتخاب دقیق تصاویر و موارد زیرسرایی بصری در وبداستان

 ی ویدیوها مجموعه  •
 «ی ماویدیوی »درباره  •
 نمودارها و نمودارهای جریان •
 هاها و گیف انیمیشن •
 ها فیکاینفوگرا •
 ویدیوی رضایت مشتریان •
 ی وبینارشده های ضبط فیلم  •
 دموی زنده  •

  

 یادگیرندگان فیزیکی)جنبشی(  •

یادگیرندگان جنبشی لمس کردن، احساس کردن، برقراری تعامل و تجربه کردن از طریق حس 
 .دهندالمسه را ترجیح می

 :های محتواایده

ا گوش دادن به پادکست یا کتاب صوتی در هنگام  مثال ب عنوان لی کار و یا به ها با انجام عمآن 
برای این  تولید محتوا های زیر را درتوان گزینه گیرند. همچنین میورزش بهتر چیز را فرا می

 :دست از افراد در نظر گرفت

 ها و رویدادها افزارهای تعاملی، بازینرم •
 برنامه یا ابزار وب •
 ویدیوهای تعاملی  •
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 ها پادکست •
 های صوتیکتاب •
 ها ازیب •
 ابزارهای آنالین •
 ها و تحقیقات اجتماعینظرسنجی •
 هارویدادها و میتینگ  •

  

 یادگیرندگان منطقی)ریاضی(  •

های باال تلفیق شوند )منطقی و که یادگیرندگان منطقی ممکن است با یکی از سبک در حالی
 .دهندها مینطق، استدالل و سیستمها اولویت بیشتر را به مکالمی( آن 

 :محتوا هایایده

کند مطلب را پیگیری، تحلیل، ها و یا ابزارهایی که به یادگیرندگان منطقی کمک میرسانه 
دهی کنند. استفاده از محتواهای زیر به جذب این دسته از ریزی، مقایسه و سازمانبرنامه 

 :کندمخاطبان کمک می

 نمودارها ها و جدول  •
 کارها  ها، لیستها، فهرست نمودارهای مقایسه، چک لیست •
 های وبالگ، مقاالت، ویدیو(های فنی )پستنقد و بررسی •
 و تحلیل  تجزیه  •
 مطالعات موردی تفصیلی)بین فردی(  •

  

 یادگیرندگان اجتماعی)بین فردی(  •

بهتری دارند. این  یادگیرندگان اجتماعی در گروه و یا در هنگام یادگیری با دیگران عملکرد
 .گیرندها را بسیار جدی می نقد و بررسی های شخصی ویادگیرندگان اجتماعی توصیه 
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 :های محتواایده

های فیسبوک، تلگرام یا پاتوق گوگل پالس برای صحبت  توان از گروهگونه افراد میبرای این
های  و داستان عیهای اجتماشبکه ی یک موضوع استفاده کرد. رویدادهای مجازی ،درباره

 :شخصی و موارد زیر کاربرد بیشتری دارند

 های فیس بوکگروه •
 لینکدین هایگروه •
 ها کنفرانس •
 میتینگها و رویدادها  •
 وبینارهای تعاملی و آموزش و دموی آنالین •
 (Google Hangout) گوگل هنگ اوت •
 هاانجمن •
 های شخصی و داستان رضایت فردی داستان •

  

 یادگیرندگان فردی)درون فردی(  •

تنهایی کار کنند. در  دهند به جیح می طور که نام آن مشخص است تریادگیرندگان فردی همان 
 .شودهای محتوا استفاده میفهرست ی مستقل از طیف مختلفی از مطالعه 

 :های محتواایده

 :افزارهای یادگیری خودمحور و موارد زیرابزارها و نرم

 های الکترونیکیراهنماها و کتاب  •
 ی آموزشی ایمیل دوره •
 ها ها یا قالب تمپلیت  •

 

 

با شماره  توا مجموعه ما میتوانید ولید محهای تو کارگابرای اطالع از آخرین دوره توجه :
 ید . تماس بگیر39000939974
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 های یادگیری با استراتژی محتوا تطبیق سبک 

های یادگیری را با استراتژی محتوای خود  توانید سبک دهیم که چگونه میدر ادامه توضیح می
 .تطبیق دهید

مثال، یک پست وبالگ بیندازید. در بین  عنوان اول، نگاهی به یک بخش از محتوا، به 
ندگان شنوایی، بینایی و حرکتی ی مختلفی از افرادی که یادگیرمخاطبان هدف شما، مجموعه 

 .هستند وجود دارد

 :برای جذب انواع مختلف مردم به محتوای خود، شما باید این موارد را بررسی کنید

 ی گفتن داستان خودنحوه  •

گنجانید باید از یک کنید، جزئیاتی که می کنید، احساساتی که ایجاد میمی کلماتی که استفاده
ه بر جزئیات مهم برخوردار باشد. از واژگانی استفاده کنید که به توازن زبان عاطفی خوب عالو

 .های مختلف یادگیری مربوط هستندسبک

 ی تولید محتوا و قابلیت دسترسی به آننحوه  •

کنید بر تجربه مخاطب تأثیر زیادی دارد. باید بدانید که را تولید می ای که محتوای بالگ نحوه 
ی خوب و راحتی از مطالب  که آن را بهتر یاد بگیرند و تجربه  از کدام سبک محتوا استفاده کنید

 .بالگ شما به دست آورند

 شدهنوع محتواهای گنجانده •

و پادکست مهم است. به محتوا ها، مطالب وبالگ ویدیو ها،اینفوگرافیک انواع محتواها شامل
زمانی های از نظر حمایت از عناصر بصری و توضیحات بیندیشید. سعی کنید محدودیت 

را یاد بگیرند. در  تر آن تر و سریع مخاطب را در نظر گرفته و محتوایی تولید کنید که راحت
انواع  ختلف افراد وای که باید بین انواع می بعد، برای استراتژی محتوای خود، به نحوهمرحله 

 .ارتباط ایجاد کنید فکر کنید مختلف محتوا

ها اطالعات افراد مختلف را تحت تأثیر قرار داده و به آن  انواع محتوا یک از باید بفهمید کدام 
 .ها آشنا شویدیادگیری آن  دهد و همچنین باید سعی کنید با سبک بهتری می

 

www.takbook.com



144 

 

 شما تولید محتوای انگیزشی در کسب و کار 
 

خواهید دید.  محتوای انگیزشی زیاد چندین احتمال خود را باز کنید به  اینستاگرامی اگر صفحه 
ی تسلیم نشدن افراد مشهوری باشد که  بینید چیزی دربارهاست این محتوایی که می ممکن

لحظه این تصور را  شناسید. پس از دیدن یا خواندن آن بعید است که برای یکها را می آن 
 .«توانم این کار را انجام دهمنداشته باشید که »من هم می

هایی بسیار موفق است. شاید شرکت  شیمحتوای انگیز کنید دلیلی است که آنچه احساس می
خود و یا حتی یک لیگ ورزشی  محتوای انگیزشی را دیده باشید که  (Shopify) مثل شاپیفای

ترین اشکال در حال یکی از سریع انگیزشی محتوای ،هاکنند اما جدا از اینرا تولید می 
 .است محتوا رشد

و همچنین  بازاریابی محتوا محبوبیتهای مختلف از جمله دلیل موفقیت آن به استراتژی
زند، وابسته است. به روح و روان عاطفی و اجتماعی ما تلنگر می محتوای انگیزشی ای که نحوه

؛ بنابراین، چیزی است که شما ممکن خواهد داشتهای سال دوام سال  ،این نوع محتوا در کل،
 ر ادامه، به ذکر کارکردها و سوء گذاری کنید. دو کار خود روی آن سرمایه است بخواهید در کسب 

 .پردازیم با این امید که این مقاله برای شما مفید باشدمی محتوای انگیزشی کارکردهای

 جذب و حفظ کاربران و مشتریان •

گویند ، پنجاه و سه درصد بازاریابان می(Hubspot)نظرسنجی هاب اسپاتطبق یک 
این گفته به چند دلیل درست  .مشتری است ها برای جذببازاریابی محتوا اولویت اول آن که 

به نوع مشابهی از استراتژی فروش نیاز ندارد. دوم، محتوا به ما  بازاریابی محتوا است: اول،
کند و درنهایت، حفظ کاربر یک  و یک تجربه مشترک را ایجاد می دهدحس اعتماد و مهارت می

محتوای  در دنیای کسب و کار، استفاده ازاعتمادتر در زمینه موفقیت است. در نتیجه، عامل قابل
مؤثر خواهد بود، چون بسیاری افراد به دنبال انگیزه یافتن از طریق این نوع محتوا  انگیزشی
 .هستند

اصلی حفظ کاربران یا مشتریان جدید و موجود بوده است. چون یک   عامل محتوا تاکنون،
تواند یک راه کند و حتی میمی ، بین افراد حاضر در یک صنعت خاص اشتراک ایجادایده

حال، این دلیلی است  با این خردمندانه برای برقراری ارتباط هردو طرف با یکدیگر باشد.
های ی فعالیت که انتشار چیزی دربارهکند. درحالییبرخالف قاعده عمل م محتوای انگیزشی که 

ها در نوع  ی از محدودیت، کاری عالی است اما برخهای خاص صنعت سازی مرتبط با بینش تیم 
 .کنید، وجود داردمحتوای معمولی که منتشر می
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ما ی سخت کار کردن مناسب است، اقول از یک فرد معروف درباره مثال، انتشار نقل عنوان به 

خوشایند هرکسی نباشد؛ اما انگیزه چیزی است که همه  هاممکن است انتشار عقاید سیاسی آن 
نظر از آنچه شرکت  ترتیب یک محیط با ارزش صرف این دارند. به  پذیرند و دوستآن را می 

 .رساند ایجاد کنیدشما به فروش می 

 بازگشت دوباره با هدف استفاده از محتوای انگیزشی برای کسب •
 انگیزه

ی تضاد خویشتن و یا احساس ما از خودباوری پیروی از چیزی به نام نظریه  محتوای انگیزشی
طور خالصه، گاهی اوقات  ـ عاطفی ما گره خورده است. به  انگیزشی کند که به وضعیتمی

 .کنندسختی خود را باور می مردم به 

نفس ظاهری که  د با وجود اعتماد به در واقع، حتی اگر از جف بزوس و یا لبرون جیمز سؤال کنی
ی ها و بقیه آن های خود تردید دارند. آنچه موجب موفقیت ها نیز در مورد تواناییدارند ولی آن 

تواند یک پاسخ عاطفی به ما دهد و در نتیجه باعث ای است که انگیزه میشود، نحوه افراد می
ی اثبات تا حدی از یک ایده افزایش درک ما از احساس ارزش شخصی شود. این مسئله 

 .بردتوانم« بهره میتوانند آن را انجام دهند، پس من هم می ها میاجتماعی»اگر آن 

کنند شود مردم احساس کنند چیزی بیشتر از آنچه تصور میمناسب باعث می وای انگیزشیمحت
سطح موفقیت باالتری از ها شخص دیگری را ببینند که به توانایی دارند. عالوه بر این، اگر آن 

ها از آن توصیه استفاده کنند که بدین معنی است آن ها دست یافته است، آن را منتشر میآن 
 .ها هستند، برسندجایی که آن تا به  کنندمی

 گذاری محتوای انگیزشیاشتراک •

آنچه دهند و هر دهند، اهمیت می ها انگیزه می ها به آن دسته از افرادی که به آنانسان
شود. این ایده که کسی یا دانند. چنین حالتی » اثر هاله« نامیده میگویند را با ارزش می می

، محرک اولیه محتوای انگیزشی امون خود را تحت تأثیر قرار دهد وتواند هر چیز پیرچیزی می
 .برای موفقیت آن است

های تاریخی و وط به چهرههای انگیزشی مربهای مورد استفاده در پستقولاز همه، نقل اول
دهد. این محتوا به کسی که آن را نوشته  فرهنگی معروف حس آشنایی را به خوانندگان آن می 

بخشد و همچنین همان واکنش احساسی که منبع اصلی داشته است را می است اعتبار
دانیم. دانند، درست میخواننده نیز خواهد داشت. اکثر ما وقتی افراد دیگر چیزی را درست می

 .تواند همچون آتش گسترش یابد گردد که می در نتیجه باعث ایجاد یک چرخه می

دانند اما ارزش مینیک بازاریابی را تا حدودی بیکه برخی این تک  البته باید گفت در حالی
توانید از مدیرعامل فعلی خود مثال، شما می عنوان توان آن را به نحوی مؤثر انجام داد. به می
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برید توضیح  قول معروفی که از آن لذت میقولی را منتشر کنید و یا حتی در مورد نقلنقل

های سال ارزش خود را حفظ خواهد کرد، بنابراین ل تا سا محتوای انگیزشی دهید. از آنجا که 
 .باید آن را در بخش بازاریابی محتوای خود جای دهید

  

  

 خطرات استفاده بیش از حد محتوای انگیزشی 

 ب افتادن اهداف و کارهاعق •

بخش داشته و بیش از تواند اثری زیاندر واقع می محتوای انگیزشی ازحد ازی بیشاستفاده
از حد  کنید، باعث عقب افتادن شما در راه رسیدن به اهداف شود. تماشای بیش آنچه تصور 

به یک های انگیزشی ممکن است باعث عدم تمرکز شود و یا بدتر از آن شما را فیلم 
پردازند اما تبدیل کند. چرا که بعضی افراد صرفًا به تماشای محتوا می  محتوای انگیزشی معتاد

بیشتری نیاز دارند تا  محتوای انگیزشی کنند هنوز هم به احساس میدهند و اقدامی انجام نمی
ن به اهداف اشتیاق الزم برای انجام کار را داشته باشند. به این صورت روند انجام کارها و رسید 

 .ها ادامه داشته باشداندازند. این روند شاید ماه را به تأخیر می

کنند. با گذاری فراوانی میکرده و روی آن سرمایه  بسیاری از افراد صرفًا بر داشتن انگیزه اکتفا
این حال، صرف داشتن انگیزه و اشتیاق، تنها چیزهایی نیست که برای موفقیت الزم است. اگر  

دانند که جان و انگیزه انجام کارها را داشته باشید، بسیار عالیست اما همه میهمیشه هی
انگیزه و هیجان الزم را داشت. حقیقت این  رود که بتوانای پیش نمیگونه زندگی همیشه به 

ی انجام کارها بر ی ذهنی و نگرانی داریم که از عهدهقدر مشغله است که گاهی اوقات آن 
ها ادامه یابد و اگر قبل از انجام کار، همیشه حتی ممکن است تا هفته  آییم. این روندنمی

 .خوریدمنتظر الهام و انگیزه باشید، شکست می

 ادن تحرک و پویاییاز دست د •

قول، ، نقلویدیوی انگیزشی دهید و تنها چیزی که یکشما تحرک و پویایی خود را از دست می
طور موقت و برای لحظاتی شما را از ن است که به دهد ایپادکست، مقاله برای شما انجام می

یست اما که استفاده از این محتوا لزومًا چیز بدی ن  کند. در حالیاین وضعیت خارج می 
حل مطلوب برای این وضعیت محسوب  توان یک راه ی اصلی این است که آن را نمیمسئله 

 .کرد
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 راهکار چیست؟ 

 :طراحی سیستم

اشتیاق همیشه مترادف موفقیت نیستند بلکه یکی از عوامل موفقیت در هر  انگیزه و شور و 
ستراتژیک همراه با اجرای برنامه ریزی اروند. از سوی دیگر، ثبات، برنامه وکاری به شمار میکسب 

توانید محرک، شور و شوق و دهد. وقتی نمیاست که احتمال موفقیت شما را افزایش می
 دادن مسیر پیدا کنید، چکاری باید انجام دهید؟  ی ذهنی برای ادامه انگیزه

 ها،پاسخ ساده است: یک سیستم ایجاد کنید. در این سیستم باید اهداف، نیازها، برنامه 
ی خود را بگنجانید. سپس این سیستم را آزمایش کنید.  های اجرای برنامه ها و روش استراتژی

آن بچسبید و سطح موفقیت خود را باال خوبی کار کرد به وکار شما به اگر سیستم برای کسب
 .ببرید. در غیر این صورت، سیستم را تغییر دهید

ی مناسب و کافی از آن مفید است و فادهمهم است. است محتوای انگیزشی میزان استفاده از
بخش دارد. ی بیش از حد است که اثری زیانکند؛ اما استفادهشما را از اهداف دور نمی

رتی که سیستمی طراحی کردید که از طریق آن به اهداف خود دست یابید و بنابراین، در صو
استفاده کنید، قطعًا در  شیمحتوای انگیز ی کافی ازعملکرد بهتری داشته باشید و به اندازه

 .تر خواهید شدوکار خود موفق کسب 

 

 

 

 

 

 

 

 جذاب ترین ترفندهای روانشناسی محتوا 
خوانند، ها را میروانشناسی انسان دارد. مردم مقاالت و کتاب ریشه در  محتوای خوب هر

کلیک   کند،ها را کنجکاو میکنند و روی تبلیغاتی که آن تصاویر و ویدیوها را مشاهده می
ها تعصبات شناختی)واقعیت اجتماعی ذهنی هر فرد( دارند و اگر شما  ی انسانکنند. همه می
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هایی، ازهای خاص مردم تمرکز کنید و با کلمات و تاکتیکتوانید روی نیها را بشناسید، میآن 

اصل  10خواهید انجام دهند، وسوسه کنید. در ادامه به خوانندگان را به آنچه که می
 .کندکمک می بهبود بازاریابی محتوا کنیم که به ناسی اشاره میروانش

 :ا عبارتند ازبهبود بازاریابی محتو اصول شناختی برای

 ی عمل متقابلقاعده •
 تعصب درون گروه  •
 ها ما در برابر آن  •
 تأیید اجتماعی •
 اثر موقعیت سریال  •
 آبشار دسترسی •
 ”تکنیِک “اما شما مختار هستید •
 ادهالععناوین جذاب و فوق •
 (FOMO) ترس از دست دادن •
 ناهماهنگی شناختی  •

  

 ی عمل متقابل قاعده  (1

ی عمل متقابل« است. این قاعده بیان روانشناختی مردم »قاعدهیکی از قدرتمندترین خطاهای 
دانند. ها خود را مدیون شما میشوید، آن کند هنگامی که شما برای کسی ارزش قائل میمی

بازاریابی  اند. یکی از دالیلی که چرااین تکنیک استفاده کردهها بارها از انواع شرکت 
 .از این تکنیک استکند، استفاده خیلی خوب کار می  محتوا

انواع خاصی از  خوانندگان صنعت شما ممکن است در مراحل مختلف مسیر خرید خود، به 
نفع شما خواهد بود.   را در سایت شما پیدا کنند، به  محتوا هانیاز داشته باشند و اگر آن  محتوا

مال دارد با بیشتر احت سایتخوانندگان وب با دادن اطالعات آنالین بسیار ارزشمند و رایگان،
ی آدرس پست الکترونیکی خود و چرخیدن بیشتر در قیف بازاریابی شما، واکنش و رفتاری  ارائه 

ها به آن  که اکثر شرکت ی ارزش رایگانی ارائه مشابه انجام دهند. یکی از مسائل اصلی در زمینه 
اید به مشتریان ی وقت و زمانی که برای آن صرف کردهکنند این است که باید دربارهتوجه نمی

تولید  ها صرفکنند که مردم از مقدار زمان و تالشی که آن خود بگویید. اکثر بازاریابان فکر می
تولید محتوایی  ن و وقتی که برایها از زمااند، آگاه هستند اما چنین نیست. اگر آن کرده محتوا
 .خواهند داشت محتوا با ترمتفاوت شک عمل و رفتاری اید اطالع یابند، بیصرف کرده ارزشمند
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 تعصب درون گروه (2

به این معناست که اگر ما احساس کنیم فردی در همان گروهی قرار دارد  «گروهیتعصب درون »
فرد خواهیم داشت. برای مثال، اگر شما متوجه  ی آن هتری دربارکه ما حضور داریم، تصور مثبت

شوید که کسی از شهر محل زادگاه شماست و یا در همان دانشگاه شما تحصیل کرده است، 
 کرده و رفتار و برخورد بهتری نیز خواهید داشت.  احتماالً با او احساس نزدیکی 

وانید کاری کنید که مشتریان، صادق است. اگر شما بت بازاریابی محتوا همین مسئله در مورد
تر با شما و برندتان برقرار خواهند کرد. ی عمیق خود را در همان »گروه« شما ببینند، یک رابطه 

کنند انجام دهند. به همین دلیل  ها را درک میه آنوکار خود را با کسانی کمردم مایلند کسب 
رای توصیف مشکالت خود به کار  رایترها روی درک کلماتی که مشتریان باست که بهترین کپی

ها نشان کنند به آنکنند. با استفاده از کلماتی که مشتریانتان استفاده میبرند، تمرکز می می
 .کنیدها را درک میدهید که آن می

 

  

 هاما در برابر آن  (3

و کند که شما از هر دکمک می  بازاریابی محتوا در «هااستفاده از ساختار »ما در مقابل آن 
گروه است گروه شبیه به تعصب درونگروه استفاده کنید. تعصب برون گروه و برون تعصب درون 

هیچ وجه مشترکی با کنید که یک فرد با این تفاوت که اثری معکوس دارد. اگر شما فکر می 
 تر از بقیه داشته باشید.ها رفتاری متفاوت کند، بعید است با آن شما ندارد و یا شما را درک نمی

گروه به نفع خود استفاده کنید، ایجاد یک الگوی  توانید از تعصب برون هایی که مییکی از راه
فاده از زبان خوانندگان و یا  ها« در برابر رقبای خود است. هنگامی که با است»ما در مقابل آن 

ید  توان کنید، میها را درک میدهید آن شناسایی مشکالتی که دارند به خوانندگان نشان می 
جایگاه خود را در برابر رقبا مشخص کنید و بگویید چرا محتوای شما بهتر از رقبا است. شما 

 .اده استدهید که هیچ کس دیگری تاکنون ارائه ندچیزی به مخاطبان ارائه می

  

 تأیید اجتماعی  (4

ی روانی شناخته شده است که در آن مردم اعمال تحت عنوان یک پدیده  «تأیید اجتماعی».
کنند. چند یگران را یک تالش برای انعکاس رفتار درست برای یک موقعیت خاص تصور مید

نظرات، تعریف و   توانید در بازاریابی محتوا ترکیب کنید:نوع تأیید اجتماعی وجود دارد که می
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انتقادات مشتریان که یک نوع بازاریابی دهان به دهان در اینترنت است؛ تعریف و پشتیبانی 

و راهی برای افزایش  بازاریابی محتوا نایع سرشناس از محصوالت شما نیز یک نوعافراد و ص
ها و جوایز  کلیپهای رسانه و انتشار وکار آرم اعتبار برند است. راه دیگر نشان دادن اعتبار کسب

 .به دست آمده است

  

 سریال  اثر موقعیت (5

اطالعات ابتدا یا انتهای یک لیست را  توانندبه این معنا است که افراد می «اثر موقعیت سریال»
توانند اولین و تر میمردم راحت دانشگاه ایندیانا، یبسیار راحت به خاطر بسپارند. طبق مطالعه 

کلمات یک لیست را به خاطر آورند در حالی که میزان به خاطرسپاری کلمات آخرین مجموعه از 
ن مسئله، الزم است اطمینان یابید که وسط لیست بسیار کم است. بنابراین با آگاهی از ای

عناصر کلیدی در صنعت فروش خود را در آغاز و پایان لیست یا متن ذکر کنید. به این ترتیب، 
 .ایدکه نکات اصلی را جا نگذاشته  توانید مطمئن شویدشما می

  

 آبشار دسترسی  (6

ین معنا است که هر چه ترین اصول در دنیای بازاریابی، به ایکی از معروف «آبشار دسترسی»
یک بخش از اطالعات بیشتر تکرار شود، احتمال صحت این اطالعات بیشتر است. این مسئله 

کنند. رای تکرار تبلیغات تلویزیونی صرف میها پول زیادی را بیکی از دالیلی است که شرکت
گوید:  که میبینید هنگامی که شما یک میلیون تبلیغات تلویزیونی مختلف برای مرسدس بنز می

کنید.  »بهترین یا هیچ چیز« شما مرسدس بنز را به عنوان یک برند خودروی لوکس تصور می
کند، شما ای مشخص توصیف مییوه شنوید یک شرکت بارها و بارها خود را به شوقتی شما می
فی های مختلکنید. با استفاده از راهها بیشتر و بیشتر اعتماد میگذرد به آن هر روز که می 

توانید  ی تبلیغات ایمیلی میتوانید از این خطای شناختی بهره ببرید. برای مثال، در زنجیرهمی
 .ازد، بیان کنیدسروایتی حول محور آنچه شما را از رقبایتان متمایز می

  

 «تکنیک »اما شما مختار هستید (7

مردم یادآوری کنید   به این معنا است که اگر شما به (BYAF)  «تکنیک »اما شما مختار هستید
ها به احتمال زیاد پیشنهاد را قبول یا رد کنند آن  که این اختیار را دارند که پیشنهاد شما را 

از دالیلی که این تکنیک تأثیر خوب و مثبتی دارد این است گویند. یکی پذیرفته و “بله ” را می
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دهد. اگر  گیرند، کاهش میکه “گارد” ذهنی را که مردم هنگام گوش دادن به پیشنهاد شما می

ها ممکن است این ذهنیت را داشته ها تالش بسیاری کنید، آن شما برای متقاعد کردن آن 
گویید خوب نیست یا اقدامی که شما تالش می  باشند که پیشنهادتان در واقع آنقدر که شما

 .ها انجام دهند، واقعًا ارزش وقت گذاشتن نداردکنید آن می

  

 العاده و فوق  عناوین جذاب (8

به  (Emory )بینی بودن را دوست دارند. محققان دانشگاه اموریها غیر قابل پیش آدم 
کنندگان محرک را با شرکت  بخش دادند )آب و میوه(. برخیکنندگان دو محرک لذتشرکت 

بینی پیش  بینی دریافت کردند در حالی که بقیه محرک را با الگوهای غیرقابلپیشالگوهای قابل 
کنندگان به دریافت  های مغزی نشان داد که شرکت دریافت نمودند. با کمال تعجب، اسکن

توانید از  ند. شما میدهتری نشان میبینی واکنش مطلوبمیوه و آب با الگوی غیرقابل پیش آب 
ی محتوایی جذاب به مخاطبان که معموالً انتظار خود با ارائه  بازاریابی محتوای این روش برای

 .ندارند، استفاده کنید آن را

  

 (FOMO) ترس از دست دادن (9

های  های ما این است که چیزی مهم را از دست دهیم. بسیاری از شرکت یکی از بزرگترین ترس
اند و گاه این ترس اثرات مضر داشته است. برای گذاری کردهروی این مسئله سرمایه کنونی 

خواهند  د دارند چرا که به صورت ناخودآگاه نمیمثال، برخی از مردم به تماشای اخبار، اعتیا
ترسند که رویدادهای اجتماعی را درصد از نسل جدید می  69اطالعات مهم را از دست دهند و 

 .از دست دهند

  

 ناهماهنگی شناختی  (10

دهد که شما یک استدالل مخالف یا موضعی برخالف زمانی رخ می «ناهماهنگی شناختی»
افتد، مردم استدالل یا پست وبالگ گیرید. هنگامی که این اتفاق میی باورهای شخص دیگری م

در یک کنند. هنگامی که نظرات منفی شما را از طریق یک فیلتر عاطفی نه منطقی بررسی می
ها را حذف کنید و یا آن موضوع را  کنید، شاید وسوسه شوید فورًا آن پست وبالگ دریافت می

افرادی که  یل، مهم است که بتوانید به بازخورد و انتقاد صادقانه دوباره مطرح نکنید. با این حا
 .اند، گوش کنیدهرگز از شما خرید نکرده
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 توری تلینگ هایی برای اسبازاریابی محتوا و ایده 
گویی بیش  ی به هم پیوسته و مرتبط هستند؛ هنر قصه دو مقوله  بازاریابی محتوا گویی وداستان

 .دخیل ست تولید محتوا وایت دراز هر نوع دیگری از ر

کنند یا های مختلف را ایجاد میها داستاندر اینجا این سؤال مطرح است که آیا برند
ها به قدری ساده و فراگیر  دهند؟ قدرت استوری تلینگ برای برندمیها را شکل ها برندداستان

 .ها را درک کنیمتوانیم شروع و پایان آن شده است که نمی

ی ها از جمله مطالعه گویی یک هنر باستانی و قدیمی است که در بسیاری از زمینه هنر قصه 
رد توجه قرار گرفته است. با نویسی و نام تجاری، موسازی، داستانهای باستانی، فیلمفرهنگ 

 .ای همانند امروز تا این حد مورد توجه قرار نگرفته استاین حال استوری تلینگ در هیچ دوره

اند و ها روی آوردهها به خلق آن روح که شرکتخسته کننده و بی محتوای بین با این حال
های جذاب ستانگیری است. داهایی که بسیار جذاب هستند، تفاوت بسیار چشمداستان

 .کندرا با موضوع درگیر می مخاطبان هستند که  محتواهایی یدربرگیرنده 

  

 

 

 

 

 را پرورش دهیم؟  هاها را ایجاد کنیم و آنچگونه داستان 

گویی باید بر آنچه که مردم به شنیدنش تعجب برانگیز نیست که استوری تلینگ یا همان قصه 
گذارند به های مخاطبان و مواردی که به اشتراک میتوجه به نیازعالقه دارند، تمرکز کند و با 

استراتژی  و به های شرکتی تغییر دهیم های سنتی پیامداستان روح بخشد. دیدگاه را از شیوه 
مشتریان همانند یک کلید   با رویکرد بازاریابی یکپارچه توجه کنیم. در این استراتژی تولید محتوا

هایی درباره برند تجاری ها منجر به بیان داستانی آنهستند که تجربه  شما تولید محتوای برای
 .شودشما می
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بسیار پر طرفدار است اما ممکن است ا بازاریابی محتو با وجود اینکه موضوع استوری تلینگ در

 .در این شاخه و در معرفی برند، مفهوم آن به اشتباه درک شود

محتوای  گویی را فقط به عنوان یک تکنیک در تولیدهمان قصه بعضی از مردم استوری تلینگ یا 
گویی همین است اما امروزه دانند. درست است که مفهوم داستانو نوشته شده می بصری
ها  های مهم را که هر کدام از آن تر شده است مثالً بسیاری از سؤالی آن بسیار گستردهحوزه

بسیار  بازاریابی محتوا گویی درد. بنابراین داستانکنمطرح می  های زیادی است، دارای جواب
 .فراتر رفته و به تکامل خود ادامه خواهد داد

 

ی این سؤاالت وجود دارد، از جمله  ریابی محتوابازا یسؤاالت مختلفی در داستان گویی در زمینه 
 :توان به موارد زیر اشاره کردمی

کنند، اطالعی دارید؟ دلیلی که پشت روایت تعریف می هایی که مشتریان، آیا شما از داستان •
 ها چیست؟های اتصال بین حوزه های مختلف داستان دانید؟ راههاست، میاین داستان

ه چیزهایی که شما به عنوان یک برند تجاری برای پیشرفت خود  پشت داستان و روایت هم •
 دهید، چیست؟ انجام می

 
هایی که کنند، ارتباط برقرار می کنید؟ زبانها را درک می نشما چگونه با افرادی که زبان داستا •

کنید هایی را ایجاد میوار تجسم شوند، چیست؟ چگونه داستانتوانند در یک محیط داستانمی
 ها می شوند؟ بب تغییر در رفتار یا تغییر درک آدم که س

 
 گیرند؟ می مورد استفاده قرار بازاریابی محتوا هایی بیشتر برایچه نوع داستان •
ی برند شما در حال گفتن  هایی که مشتریان و مخاطبان شما دربارهنظر شما در مورد داستان  •

ها فراتر از اهداف شما نآیا این داستاکنید؟  ها ارتباط برقرا می هستند، چیست و چگونه با آن 
 هستند؟ 

تا چه حد واقعیت  های بیان شده در مورد برند خود تا چه حد کنترل دارید وبر روی داستان •
دارند؟ آیا جایگاه محکمی در مورد چیزی که به عنوان یک نام تجاری معرفی شده است و 

 کامال ًمشتری محور است، دارید؟
 کنند؟ های تجاری را ایجاد میها و برندستانآیا مصرف کنندگان، دا •

استوری  رایی تولید شده توسط کاربران بمحتوا توانیم از اطالعات دیجیتال وچگونه می •
دیجیتال بهره بگیریم؟ )استوری تلینگ دیجیتال ترکیب هنر »خالقیت« و علم »داده ها«   تلینگ
 است.(

های ن را به نحوی که با نیازها و اولویتچالش اصلی این است که بدانیم چگونه باید داستا
 .مشتریان سازگار است، به اشتراک بگذاریم
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  ها به زندگی واقعی آوردن داستان 

گویی در ایجاد ارتباط با گویی یک راه عالی برای جذب افراد است. ما از اهمیت داستان داستان
اب هستیم، تلویزیون تماشا  دانیم که اگر در حال خواندن کتافراد مختلف آگاه هستیم و می

رویم، در میکنیم، با دوستان خود در حال گفتگو هستیم و یا زمانی که به تماشای یک فیلم می
 .گویی مشارکت کرده ایمواقع در سنت قدیمی داستان

 

کنیم؛ به خواهیم به عقب برگردیم، از آن استفاده میگویی چیزی است که وقتی که میقصه 
گویی یک راه برای شناختن جهان اطراف ما است تا بتوانیم کمتر احساس انعبارتی دیگر داست

 .تنهایی کنیم

 

های خودمان را داستان بازاریابی محتوا مهم و ارزشمند است؛ ما در تلینگ بسیاراستوری
ها باید  ها باید بیان شوند. آن کنیم که چگونه این داستانگوییم و خیلی دقیق مشخص می می

 .باشند …نده، مستقیم، جدی، طوالنی مدت، مرتبط، حرفه ای واطالعات ده

  

 

 

 

بازاریابی شما کمک  تواند به استوری تلینگ چگونه می 
 کند؟ 

 .کندای جدید با موضوع درگیر می داستان گویی مخاطبان شما را به شیوه •
ن ای را مانند یک داستاهای رسانه دهند که پیام درصد از مصرف کنندگان ترجیح می 92 •

 .بشنوند
یجاد کند. هدف اصلی داستان ها اتر از کلمات پردازش میبرابر سریع 60مغز انسان تصاویر را  •

 .تصاویر )گاهی فیزیکی و گاهی انتزاعی( است
کند که به تقویت حافظه ی شیمیایی به نام دوپامین را در مغز منتشر می گویی یک ماده داستان •

 .کندو افزایش دقت کمک می
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کند که تلینگ از طریق فرایندی به نام “معکوس” در مغز اتفاق می افتد و کمک میاستوری  •

 .سی را که در مورد محصول خود دارید، درک کنندمشتریان شما، احسا
ای است که به شنیدن داستان اشتیاق داریم. حدود یک سوم از زندگی ما  ساختار مغز ما به گونه  •

 .شودصرف خیال پردازی می

  

 گویی مؤثر چیست؟ ی داستاننده عناصر ساز

در اینجا فقط چند ویژگی شود یک داستان خلق شود. اما عوامل زیادی وجود دارد که سبب می 
 :کنیماست، برای شما بیان می  بازاریابی محتوا سرایی که در رابطه باداستان

 ساختار اصلی بیان داستان 3 •
 احساسات و هیجانات •
 شخصیت  •
 داستانطرح اولیه و اساسی هر  7 •

 

 

)بصورت گروهی یا انفرادی( برگزار شود  شرکت یا سازمان شما برایتولید محتوا اهید دوره اگر میخوتوجه :
 تماس بگیرید .  974 0939 3900ا شماره میتوانید ب
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 ساختار سه قانون اصلی (1

ن گویی  نامه و البته داستانوشتن، درام، فیلماین ساختار شامل سه قانون اصلی است که برای 
گیرد. این ساختار بسیار ساده است: یک شروع خوب برای داستان، مورد استفاده قرار می 

 .ای مفهموم، قابل درک و منسجم، یک پایان مناسب و جذاب برای داستانمیانه 

مان جایی است که اندازی آن است. این قسمت هاولین قدم برای شروع یک داستان خوب، راه
 .کنیدا معرفی و صحنه را تنظیم میشما شخصیت اصلی خود ر

 :اعمال کنیم بازاریابی محتوا حال باید بررسی کرد که چگونه این کار را برای

مند خود را پیدا  تواند هر کسی )یا هر چیزی( باشد، معموالً مخاطبان عالقه شخصیت شما می  •
 .کنندمی

ی شما تواند صحنه کنید برای شخصیت داستان شما مناسب است، میمی هر جایی که فکر  •
 .باشد

قدم دوم جایی است که شخصیت اصلی داستان نخستین درگیری و کشمکش خود را تجربه 
  بزرگترین اغلب بخش این. باشد …کند. این درگیری ممکن است عاطفی، فیزیکی، فلسفی ومی

 مشکالت برای هاییحلراه  تا کندمی تالش داستان اصلی شخصیت است؛ طرح کل قسمت
در این قسمت مخاطبان با    خورد.قبل از موفقیت شکست می بار دو  یا یک معموالً  و ندک پیدا

 کنند،شخصیت همذات پنداری می

 :چگونه است بازاریابی محتوا پس از آن باید دید که اعمال این مورد در

های خود برای بر طرف کنند و در عوض به بیان راه حلحذف میها این بخش را اکثر بازاریاب 
 .پردازندکردن مشکل می 

اما مسئله اصلی در این رویکرد این است که شما باید مردم را با مشکالت خودشان درگیر کنید.  
های دیگر شکست خورده است و ممکن است شما ها نشان دهید که چرا گزینه باید به آن 

مبارزات و  ا آن مواجه هستند، مرتفع کنید. در این بخش هدف برجسته کردن مشکالتی را که ب
 .مشکالتی است که مخاطبان هدف شما با آن مواجهند 

تبلیغات  که این کار را انجام داده است، بازاریابی محتوا العاده موفق ازای فوقنمونه 
 .ی ساخته شده استهراس از مترو است که به عنوان بخشی از کمپین آگاهی ایمن ویدیویی

کنیم. بحرانی را به عنوان یک درگیری حل می یدرنهایت در بخش سوم این ساختار ما نقطه 
خواستند، اند، آنچه که میها متوجه شدهتواند این گونه پیش برود که شخصیت این مرحله می
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به اهدافشان ی آن توانستند بوسیله اند و یا میبه آن نیاز داشته  همان چیزی نبوده است که 

 .برسند

  

 :ترکیب کنیم چگونه این بخش را با بازاریابی محتوا

شوید و در واقع قهرمان داستان برای نجات و حل اینجا همان جایی است که شما وارد می
 .شود مشکل دست به کار می

اید که مخاطبان هدف شما با آن مشکل دارند، اید و شرح دادهشما وضعیتی را ایجاد کرده
 ی مشکل باشید براین اکنون زمان آن است که برطرف کنندهبنا

ها درک  کارهای کوچک با این عمل مشکل ندارند، زیرا آنوو صاحبان کسب بازاریابان اکثر
های خود را به مخاطبان مورد نظر خود بفروشند. با این حال زمانی که کنند که باید ارزشمی

ها از آن  کار برای نجات آنوعمل کسب  دارند،  اند که به کمک نیازمخاطبان متقاعد شده 
 .ار مؤثر استموقعیت، بسی

  

 احساساتی باشید(2

کنندگان باید بتوانند یک ارتباط شخصی و احساسی با برند تجاری شما برقرار کنند. مصرف 
استوری تلینگ یک روش عالی، خالق و هوشمندانه برای درگیر کردن احساسات مخاطبان است.  

ند: خوشحالی، ها چهار احساس اصلی و اساسی دارهد که انسانتحقیقات علمی نشان می
ها آنقدر ساده نیستند و ناراحتی، ترس یا تعجب و عصبانیت یا نفرت. بدیهی است که انسان

توانند با هم ترکیب  ها میهای زیادی دارد. در واقع احساسات مانند رنگاحساسات پیچیدگی
 .ختلفی ایجاد کنندشوند تا نتایج م 

کند. مطمئنًا ممکن است تأثیر گزار می  پیچیدگی احساسی چیزی است که یک داستان را بسیار
از شنیدن یک داستان خوشحال باشیم اما در عین حال احساس ناامیدی هم داشته باشیم. 

 .قصه گویی یک راه عالی برای تحریک احساسات است

  

 های خود را خلق کنید شخصیت(3

های داستان ت های آن را بخوبی بشناسید. شخصیقبل از آن که داستان را بنویسید، شخصیت 
و یا کارکنان  کار شماوتوانند مدیر عامل کسب ها می توانند هر کسی باشند. آن شما می

های معمول مخاطبان هدف شما شکل تواند بر اساس شخصیت شخصیت اصلی می .باشند

www.takbook.com



158 

 
تواند اثربخشی داستان شما را افزایش دهد  مهم و قابل درک می های بگیرند. داشتن شخصیت 

 .ی تلینگ شما جهت دهدو به استور

  

 گویی باید رعایت شودای و اساسی که در قصههفت اصل پایه (4

گویی شما چگونه باید باشد، چه احساسی را باید بعد از این که متوجه شدید، ساختار داستان
های داستان شما چه کسانی هستند، وقت آن  ید و شخصیت در استوری تلینگ انتقال ده

ی اصلی داستان را مشخص کنید و بیان کنید که داستان شما در  زمینه  رسیده است که طرح و
 .مورد چه چیزی است

قطعه و طرح اصلی  7در کتاب خود بیان کرده است که  Christopher Booker کریستوفر بوکر
گیرند. او بر این عقیده است که همیشه در چارچوب آن قرار می ها وجود دارد که اکثر داستان

تواند به واقعی یا تخیلی باشد( وجود دارد که شخصیت اصلی داستان باید می یک سفر )که 
 .انجام دهد

 .کنیمدر اینجا عناوین اصلی این هفت طرح را بیان می 

 غلبه بر هیوال و یا غول اصلی داستان .1
 تالش و جستجو  .2
 های غم انگیز استانتراژدی و د .3
 داستان در مورد تجدید حیات .4
 های عاشقانهداستان .5
 ن به سفر و بازگشت از آنرفت .6
 رنج کشیدن برای بدست آوردن چیزی  .7

  

توانند بر اساس هدف خود برای استوری تلینگ خود از این موارد استفاده می بازاریابان محتوا
 .کنند

گویی ساده نیست و دارای شود، داستانتصور می توان گفت بر خالف آنچه به طور کلی می 
ید رعایت شود. هر داستان دارای ساختار متفاوت، ها و اصولی است که باپیچیدگی 
های مختلف است اما استوری تلینگ به شما به عنوان یک بازاریاب این ها و توطئه شخصیت 

ک داستان استفاده کنید؛ گویی و ایجاد یدهد تا تمام این عوامل را برای قصه امکان را می
 .داستانی که مخاطبان شما مایل به شنیدن آن هستند
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 هایی برای تولید محتواایده 

چگونه موضوعات مناسبی برای تولید 
 محتوا پیدا کنید؟

ی آن بنویسند و است که درباره های جذابی ایده یافتن بازاریابان محتوا ترین چالشمهم
هایی که در را از سایر روشبازاریابی خالقانه محتوا کنند. این مسئله تولید  محتوای بصری یا

سرمایه باال هستند، جدا  یفظ یک برنامه انتشار ثابت و کسب بازدهتالش برای ح
 .کنندهای مختلفی عمل میهای جذاب به روشبرای یافتن ایده بازاریابان خالق .سازدمی

  

 .محتوا قرار دهیدپردازی  مخاطبان خود را در مرکز ایده  •

 .قرار دهید واتولید محت سؤاالت مطرح شده از سوی مشتریان خود را پایه و اساس

 .از مخاطبان خود بپرسید به چه اطالعاتی نیاز دارند و تمایل به خواندن چه محتوایی دارند

 .ها را منتشر نماییدبپرسید و پاسخ آن  هایی مشابه از چند مخاطب سؤال

ها در خصوص مطالب مورد توجه ها و دیدگاهها، چالش مخاطبان خود در خصوص نگرانیبا 
 .مصاحبه کنید

تان خود تصمیم بگیرند تمایل به موضوعات احتمالی آتی را منتشر کرده و اجازه دهید مخاطبان 
 .خواندن کدام موضوع دارند

 .رش کنیدبرای خوانندگان یک نظرسنجی آنالین ارائه کرده و نتایج را گزا

 بندیها را در یک پست جمعبه اشتراک گذاشته و پاسخ های اجتماعی شبکه  سؤالی را روی
 .نمایید

 .را تحلیل نمایید  محتواهای تولید شده توسط مشتریان

 .از شرکای تجاری خود تقاضای کنید به عنوان میهمان محتوا تولید کنند
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های خود در خصوص عالیق آنها را یافته   های مختلف با مخاطبان خود صحبت کرده ودر مراسم

 .منتشر نمایید

  

 .ک بگذاریدداند به اشتراآنچه را که برندتان می  •

 .با کارکنان خود بر سر یک موضوع مصاحبه کنید

 .یک رویداد قدیمی را به اختصار بیان کنید

 .از کارکنان خود بپرسید مایل هستند چه مطلبی بخوانند

 .بندی و تحلیل نمایدتوسط شخصی دیگر را جمع نتایج منتشر شده 

 .دهید گزارشی از کنفرانسی که شرکت شما در آن حضور داشته ارائه 

 .تواند به سازمان شما در ایجاد تجربه مشتری کمک کند را فاش سازیداطالعات سوابقی که می

 .دهد را به اشتراک بگذاریدتان انجام میکارهای خوبی که سازمان 

 .تان به اتمام رسانده را به اشتراک بگذاریدیقاتی که شرکت نتایج تحق

 .داند، بیان کنیدوعی جدید میای از آنچه سازمان شما در مورد موضخالصه 

اطالع بوده و برندتان در آن مهارت دارد، شما از آن بی در مورد موضوعاتی که احتماالً مخاطبان  
 .بنویسید

 .دهد، گزارشی تهیه کنیدمشتری انجام میتان برای خدمت به از آنچه سازمان

  

 .به دیگران آموزش دهید •

 .تر در مورد آن نوشتید، بیابیددیدگاه جدیدی نسبت به موضوعی که پیش

 .کند را آموزش دهیدها و نکات جدیدی که برندتان از آن استفاده می تکنیک

 .ن به اشتراک بگذاریداید در قالب یک متن برای دیگراآنچه را که در هفته گذشته آموخته 

 .تان ارزشمند استبرد برای مخاطبان نشان دهید فرایندی که شرکت شما به کار می 
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شود در  هایی که به طور متداولی که از سوی مخاطبان شما پرسیده می ه پرسشب

 .پاسخ دهید ویدیو قالب

  

 .لیست تهیه کنیدمحتواهایی در قالب چک  •

 .تان تهیه نماییدورد استفاده مشتریان و مخاطبان های ملیست بلند باالیی از ایده

 .ن تهیه نماییدلیست کوتاهی از مراحل مختلف انجام امور توسط مخاطبا

برند و منجر به جذب مخاطب بیشتر تان از آن بهره می در خصوص هر مزیتی که مخاطبان 
 .شود مطلب بنویسیدمی

 .کنید های بیشتری به لیستی که از قبل دارید اضافه آیتم

 .نمایید یک لیست تهیه کنیداز انواع مسائل مشتری که به طور معمول حل و فصل می

 .مطرح شده در خدمات مشتری تهیه کنید لیستی از سواالت

 .ها را لیست کنیدتان بپرسید و پاسخسؤالی را از مخاطبان 

  

 .های خود را به اشتراک بگذاریدایده  •

 .شده مخالفت نماییدبا یک دیدگاه کامالً شناخته  

 .کند در آیند ممکن است اتفاق بیافتد را پیش بینی نماییدتان فکر می آنچه که سازمان

 .های مورد بحث توسط رقبا و یا صنعتگران همکار خود واکنش نشان دهیدایده به 

 .ای را که اخیرًا خواندید نقد کنیدیک مجله  کتاب و یا مقاله 

 .تان بپردازیدخدمات مورد استفاده سازمان به نقد محصول و یا 

 .اندیشندبه نقد موضوعی بپردازید که افراد در بازار به آن می

 .پخته را به اشتراک بگذارید تا ببنید آیا مخاطبان قادر به پرداخت آن هستند یا خیریک ایده نا

ن اجازه دهید آن  پست وبالگی که هشتاد درصد آن به انجام رسیده را منتشر کرده و به مخاطبا
 .را تکمیل نمایند
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 .سازی نماییدمحتواها را شخصی  •

 .رجسته نماییدی تجربه مشتری مرتبط با مخاطبان خود را بمسئله 

 .یک حکایت از سازمان خود به اشتراک بگذارید

 .ای که سازمان شما در تالش برای بهبود آن است، صحبت کنیدصادقانه در خصوص مسئله 

 .به برندتان باشید وفادار مشتریان قدردان

 .ای که این هفته برایتان رخ داده مطلب بنویسیدترین مسئله در مورد جالب 

 .لهام بخش سازمان شما و افراد آن است مطلب بنویسیددر مورد آنچه ا

 .از تصاویر و ویدیوهای بیشتر استفاده کنید •

 .نماییدتان تهیه های مرتبط با مخاطبان ویدیویی از نمایش

 .های شریک خود تهیه نماییدویدیویی از مصاحبه با سازمان

 .یو باشنداز چندین مشتری درخواست کنید پاسخگویی یک پرسش مشترک در وید

 .های مختلف و یا تعامالت مشتری استفاده نماییداز تصاویر مرتبط با مراسم 

 .از سخنان یک مشتری در خصوص تجاربش ویدیو تهیه کنید

  

 .های محتوایی ارزشمند را مجددًا استفاده کنیدایده  •

 .تر ترکیب کنیدتر خود را برای ساخت یک پست طوالنیهای کوتاه پست

طی را که سابقًا به صورت آفالین منتشر شده را سازماندهی نموده و منتشر اطالعات مرتب
 .نمایید

 .تان را در یک پست منتشر کنیدهای سازمانیکی از سخنرانی

آنچه که پیشتر نوشته شده است را با یک محتوای جدید مجددًا ویرایش نموده و بازسازی 
 .نمایید
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 ر کرده را مجددًا اجرا کنید تان منتشهایی که سازمان ترین پستمحبوب 

 معرفی مهم ترین ابزارهای پیدا کردن کلمات کلیدی

ر این مقاله بصورت قطعی روش پیدا کردن  پیدا کردن کلمات کلیدی در سئو روزانه پیچیده تر می شود اما د
میکنم؟ از   بهترین کلمات کلیدی را پیدا کنید. ولی اول از همه از خود بپرسید: روی چه کلمه ای در سئو کار

کجا می دانم که کلمه مورد نظر توسط افراد بسیار زیادی جستجو می شود؟ من ترجیح میدهم وقت زیادی  
ارم و به شما هم پیشنهاد میکنم در انتخاب کلمات کلیدی سخت گیر باشید!  را برای انتخاب کلمه کلیدی بگذ

 .پس به اولین سوال میپردازیم

 کنیم؟چه کلماتی کلیدی در سئو انتخاب 

کلماتی را پیدا میکنیم که کاربران جستجو کرده اند نه کلماتی که به ذهن خودمان می  
 .آید

 :کلمه زیر شک دارد 3بگیرید که بین مثال یک فروشگاه مبلمان را در نظر 

 قیمت مبلمان  •
 قیمت مبلمان دسته اول •
 قیمت مبلمان مجلسی  •

 .دی پر رقابت حضور پیدا کندبا کلمات کلیدی باال هیچوقت نمی تواند در کلمات کلی

 !زیرا اصال افراد مبلمان جستجو نمیکنند

 .میکنندبیشتر افراد به جای مبلمان از کلمه مبل استفاده 

 برای استخراج کلمات کلیدی از چه ابزار هایی استفاده کنیم؟

من ابزارهای بسیار زیادی را تست کردم. بسیاری از ابزار ها مشکالت تحریم ایران را  
تند. و خیلی از ابزار ها جستجوی فارسی را پشتیبانی نمی کردند. ما از ابزار های زیر  داش

 .اده میکنیمبرای پیدا کردن کلمات کلیدی استف 
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Keyword Shitter-1 

دقیقه   30این ابزار ساده اما بسیار قدرتمند است. با وارد کردن کلمه کلیدی در کمتر از 
 .خراج کنیدهزار کلمه است 20می توانید بیش از 

 .این کلمات کلماتی هستند که کاربران در گوگل جستجو میکنند

  

 

  

 .کلیک کنید  !Shit keywords کنید و سپس رویبهتر است چند کلید واژه را وارد 
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 گوگل سرچ کنسول -2

با ابزار رایگان گوگل سرچ کنسول می توانید بفهمید که بازدید کنندگان با چه کلید واژه  
ت شما شده اند. این ابزار قدرتمند تمامی این اطالعات را رایگان در اختیار  ای وارد سای 

 .شما قرار می دهد

 .مشاهده لیست کلمات کلیدی وارد گوگل سرچ کنسول شوید و به آدرس زیر برویدبرای 

Search Console > Performance > Queries 
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 گوگل ترند 3- 

یت گوگل ترند این است که گرایش افراد در طول زمان به آن موضوع را به  بزرگ ترین مز 
 .ما نشان می دهد

 !مثال من می خوام بدونم افراد بیشتر دالر میخرند یا میفروشند؟

 .در گوگل ترندوارد کنم ببینم بیشتر افراد مشتاق چه چیزی هستندکافیه این دو کلمه را 
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کلمات دیگری که کاربران جستجو میکنند را به ما نشان  همچنین در همین صفحه به ما 
 .میدهد

  

 

  

 دالر خرید  –منظور از عنوان همان کلمه کلیدی مورد نظر است. مثال نرخ ارز  

 .را پیدا کرده باشید اما یک سوال مهم مطرح می شود تا اینجا شاید هزاران کلمه کلیدی

 کدام کلمه کلیدی را انتخاب کنم؟ 

 کلمات کلیدی برای سئوبهترین 

از کلمات کلیدی پر رقابت دوری کنید. کلمات کلیدی پر رقابت کلماتی هستند که اکثرا از 
لمات کلیدی  دو کلمه یا سه کلمه تشکیل شده اند و جستجوی باالیی دارند. با انتخاب ک

 .پر رقابت خیلی دیرتر می توانید در صفحه نخست گوگل قرار بگیرید
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ست که در اقیانوس آبی شنا کنید. جایی که کسی نیست خود را پرورش  گزینه بهتر آن ا
 .دهید و سپس به عرصه رقابت با کلمات کلیدی پر رقابت وارد شوید

ه ای هستند و افراد کمی این  کلم 4کلمات کلیدی کم رقابت کلماتی هستند که حداقل 
 .کلمات را جستجو میکنند

 یکنیم؟چرا از کلمات کلیدی کم رقابت استفاده م

ما از کلمات کلیدی کم رقابت استفاده میکنیم که تعداد صفحات بیشتری را در صفحه  
نخست گوگل قرار دهیم. بعد از اینکه تعداد صفحات باالیی را در صدر نتایج جستجو  

 .ه راحتی می توانیم برای کلمات کلیدی پر رقابت رتبه بگیریم قرار دادیم ب 

 کلیدی باخبر شویم؟چطور از میزان سختی کلمات 

به   Moz استفاده میکنیم. ابزار Moz برای پیدا کردن میزان سختی کلمه کلیدی از ابزار
ما کمک میکند که تحلیل کاملی از صفحات سایت داشته باشیم. ولی در اینجا توضیح  

 .پیدا کنیم MOZ دهیم که چگونه میزان سختی کلمه کلیدی را از طریق ابزارمی 

 .کلیک کنید login را در مرورگر خود تایپ کنید و روی MOZ.com سایت :مرحله یک

  

 

پیش فرض ما این است که شما در این سایت حساب کاربری ندارید. پس   :مرحله دو
 .کلیک کنید Create an account روی دکمه
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 .کلیک کنید Create an account فرم مورد نظر را پر کنید و روی :مرحله سوم

  

 

بعد از پر کردن فرم با پیغام زیر مواجه می شوید که نوشته باید به ایمیل   :مرحله چهارم
 .خود مراجعه کنید و آن را تایید کنید
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 .وارد اکانت ایمیل خود می شویم و آن را باز میکنیم :مرحله پنجم

 

 .کلیک کنید Activate your account بعد از باز کردن ایمیل روی دکمه

 

 Free SEO را مشاهده میکنید. از منو روی MOZ صفحه نخست سایت :مرحله ششم
tools کلیک کنید. 
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کلیک   Try it now طبق عکس زیر کلمه مورد نظر را تایپ کنید و روی :مرحله هفتم
 .کنید

 

  

شد نشان دهنده این است  هرچه عدد بزرگ تر با Difficulty متدر قس  :مرحله هشتم
 .که میزان سختی کلید واژه باالتر است

آن ها   Difficulty من به شما پیشنهاد میکنم کلماتی را برای شروع انتخاب کنید که عدد
 .است  9کمتر از 
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مقاله کار بسیار  کاری پیچیده است. اما در این  کلمات کلیدی در سئو پیدا کردن :نتیجه 
 .راحت شد

ابتدا متوجه شدیم که نباید بصورت ذهنی کلمات کلیدی را انتخاب کنیم. و بعد از آن  در 
 .ابزار های رایگان پیدا کردن کلمات کلیدی را معرفی کردیم

در انتها به تکنیکی پرداختیم که با استفاده از آن می توانید از میزان سختی کلمات  
 .گاه شویدکلیدی انتخاب شده آ

 

 

 

ن قرار میگیرد  آ درلب بروز و جدید محتوای این کتاب هر چند مدت یکبار بروزمی شود و اطالعات و مطاتوجه : 
 . ک زیر شود و ایمیل تان را ثبت کنیدینید آپدیت این کتاب را دریافت کنید وارد لبتوانبرای اینکه 

bcomidkarimi.com/ 
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خالقانه برای پست های ایده  ۲۵
 اینستاگرامی

برای رشد و ارتقا اینستاگرام شان تماس میگیرند یکی از سواالتی که   افرادی که با من و مجموعه من
اینستاگرام قرار دهیم که بازخورد خیلی خوبی از آنها    زیاد ازمن میپرسند این است که چه پست های در

مان  ایده برای پست اینستاگرامزیاد ازمن پرسیده می شود اینست که ه بگیریم. یا سوال دیگر دیگری ک
 نداریم چی کار کنیم؟

معموال پست های که این روز ها در اینستاگرام دیده می شوند آنچنان چنگی به دل نمی زنند و اکثر 
م راپست ها تکراری و یکنواخت شده اند . در صورتی که اگر شما بتوانید پست های را در اینستاگ

 .افراد بیشتری میتوانند شما را دنبال کنند  بصورت خالقانه منتشر کنید

خیلی از پیچ های که زیاد ریزش فالوور دارند و فالوور های خود را از دست می دهند به خاطر عدم ارائه 
محتوای خوب و خالقانه در اینستاگرام است . خیلی از کسب و کار های که قصد دارند تا از طریق 

اگرام محصوالت و خدمات خود را بفروش برسانند با مشکل تولید محتوای خالقانه یا ستاین
شان هستند . نمی دانند چه پست های را باید منتشر کنند که باعث  ایده برای اینستاگرام نداشتن

شان شود.چه پست هایی را باید منتشر کنند که مشتری های بیشتری را    افزایش فالوور اینستاگرام
 . کنندب جذ

در این مقاله ایده های را مطرح می کنم که با استفاده از آن ها بتوانید پست هایی را منتشر کنید که 
عالقه مندان به کسب و کار شما و محصوالت شما افزایش پیدا کند . اگرایده خوبی برای انتشار پست 

شته شده است . پس تا نوهای اینستاگرامی خود به ذهنتان نمی رسد این مقاله دقیقا برای شما 
 . انتهای این مقاله همراه من باشید

 نظر سنجی  .1
افراد خیلی دوست دارند کسی به حرف شان گوش کند یا در یک نظر سنجی بزرگ که مطمئن 

ایده   هستند نظر خود شان درست است یا حتی اجازه شرکت به انها را میدهند شرکت کنند .
یده فوق العاده خوب برای اینستاگرام است.سبایجاد نظر اینستاگرام یک اایجاد نظر سنجی در 

 .سنجی های مختلف و منتشر کردن ان بصورت یک پست اینستاگرامی میتوانید

 نقل قول .2
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افراد معروف و سر شناسی وجود دارند که شما   در هر حوزه ای که در حال فعالیت باشید
در پیج اینستاگرام تان    س نوشته به صورت عک   نهامیتوانید یک نقل قول و یا یک جمله از آ

 . منتشر کنید . افراد بسیار زیادی از این کار شما خوش شان می آیند

 جای خالی  .3
 

میتوانید در پیج تان عکس هایی را منتشر کنید که جای خالی دارد و از افراد بخواهید که جای  
بگذارند. جای خالی  شما آن کلمه را کامنتخالی را با کلمات در ذهن شان کامل کنند و برای 

یک ایده برای پست اینستاگرام است که خیلی این روزها در پیج های مختلف استفاده می 
 . شود

 پشت صحنه  .4
کار شما را   صحنه   اگر یک تیم یا یک شرکت هستید خیلی از افراد تمایل دارند که پشت

یگران به اشتراک لحاظ کارتان را با د پس میتوانید یکی از بهترین یا سخت ترین  ببینید
 . بگذاارید

 مناسبتی  .5
به ویژه اگر در پست های   پست های مناسبتی حس های خوبی در مخاطبین ایجاد می کند

مناسبتی خودتان خالقیت بخرج بدهید.برای این کارمیتوانید از تقویم محتوایی خود برای 
الن تقویم خود را  کار میتوانید همین ا انتشار پست های مناسبتی استفاده کنید .برای این

بردارید و ببینید در این فصل چه مناسبت های در پیش روی شما است و روی این مناسبت ها  
 . فکر کنید تا ببنید برای مناسبت های پیش رو چه محتواهایی رو میتوانید منتشر کنید

 سواالت چالشی .6
هایی که مربوط به  تان مطرح کنید .سوال سواالت ساده ای را در قالب یک پست در اینستاگرام

حوزه کاری شماست را مطرح کنید. گاهی اوقات نیز سعی کنید سواالت چالش بر انگیز مطرح  
 . کنید

 معرفی دیگران  .7
در حوزه فعالیت خود افراد زیادی وجود دارند شما میتوانید آنها را در پیج خودتان معرفی کنید  

ن است مخاطبین شما خیلی از آن افراد ادروی نکنید چوون ممک . البته سعی کنید در این کار زی
 .را نشناسند یا عالقه ای به آنها نداشته باشند
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 عکس محصوالت  .8
اگر میخواهید با اینستاگرام فروش داشته باشید پس باید مخاطبین شما از محصوالت و 

شیوه ای نو در خدمات شما با خبر باشند پس میتوانید عکس محصوالت یا خدمات تان را با 
 .نستاگرامی منتشر کنیدپیج ای

 عکس های آتی  .9
کسب و کار شما در شش ماه یا یک سال آینده چه اتفاقی بیفتد میتوانید این   قرار است در

خبر را با دیگران نیز به اشتراک بگذارید مثال میتوانید بگویید که کتابی را دارید مینویسید یا 
 . کنید به کار تان اضافه می  دارید فالن محصول و یا خدمات را

 عکس بی ربط  .10
ممکن است هم برای شما که مدیر پیج هستید   اگر همه پیج تان یک تم داشته باشد

ککننده باشد هم برای فالوور های شما در اینستاگرام ؛ پس تنوع نیز ممکن است بد   خسته 
سمت خود تان   را در اینستاگرام به   مخاطبین زیادی  نیست .و باعث می شود که توجه 

 .بکشانید

 عکس های چالشی .11
ایجاد یک چالش جدید در پیج اینستاگرام تان میتواند به شما کمک کند تا مخاطبین شما 

 .پیج شما بیشتر کنند  خیلی خوشحال شوند و فعالیت شان را در
ال را در پیج خود منتشر کنید و بگویید که اص  مثال میتوانید فیلم یکی از برند های اکسشن مو

 . ا قبول ندارید.اینگونه مخاطبین بیشتری در بحث های شما شرکت می کنندطرز این تبلیغات ر

 ویدیو .12
ویدیو تاثیر بسیار زیادی در جذب توجه مخاطبین و جذب فالوور دارد .آمار ها نشان میدهند  

تولید ویدیو راه که افراد بیشتر وقت شان را در اینستاگرام با دیدن ویدیو سپری می کنند. برای 
یادی وجود دارد که شما میتوانید این کار را انجام دهید.با منتشر کردن ویدیو  های بسیار ز

میتوانید خبرهای روز کسب و کار تان را منتشر کنید یا در یک دقیقه یکی از سواالت رایج در 
 . کسب و کار تان را پاسخ دهید

 .را حتما بخوانید ۹۸ ۱در سال راه های افزایش فالوور در اینستاگرام پیشنهاد می کنم مقاله 
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 معرفی کتاب  .13
موضوع کسب و کار شما هر چیزی باشد فرقی نمی کند .باالخره در هر حوزه ای از جامع قشر  

دارد .و همچنین اگر شما یه خورده در اینترنت سرچ بزنید یا  زیادی عالقه مند به کتاب و وجود
کاری خودتان پیدا خواهید    به کتابخانه نزدیک تان بروید قطعا در انجا کتاب هایی در حوزه

 . کرد. انها را بصورت یک پست در اینستاگرام تان معرفی کنید

 عکس های اشتراک شده  .14
کار تان در اینستاگرام میتوانید به دنبال پست  جو هشتگ مربوط به برند یا کسب وبا جست و 

های بگردید که مشتریان یا دنبال کنندگانتان به اشتراک گذاشتند .قطعا عکس هایی که با 
هشتگ اختصاصی شما به در اینستاگرام گذاشته می شود مربوط به کسب و کار شما است. 

 .کنیدیج خود با تگ کردن افراد منتشر آنها را پیدا کنید و در پ

 برترین پست های قبلی  .15
 برترین پست های قبلی شما کدام ها بوده اند ؟

 ماه اخیر بیشترین کامنت را گرفته است ؟  ۶کدام پست شما در 
 ماه اخیر بیشترین ویو را به خود جذب کرده است؟   ۶کدام پست شما در 

د جذب کرده  گذشته بیشترین مخاطبین را به خوکدام پست شما در هفته اخیر نسبت به سال 
 . است

  

 نظرات مشتریان16
حتما تا کنون در اینستاگرام عکس های مربوط به مشتریان خوشحال و راضی را همراه محصول 

مورد نظر در اینستاگرام دیده اید؟ شما هم میتوانید از این نوع عکس های در کنار سایر های 
خود بخواهید همراه با اینستاگرام استفاده کنید . از مشتریان قبلی عکس های خود در 

محصولی که از شما خریده اند یا محصولی بدست شان رسیده است عکس تهیه کنند و برای 
 .شما ارسال کنند تا در پیج تان قرار داده شود

هدایایی را برای مشتریانی البته برای اینکه مشتریانتان راضی به انجام این کار شوند میتوانید  
جام میدهند و ارسال می کنند در نظر بگیریدکه این کار فوق العاده که این کار را برای شما ان

 .جواب میدهد. و قطعا نتیجه خیلی خوبی را از این کار خواهید گرفت
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 برگزاری مسابقه-17
نستاگرام تان استفاده برگزاری مسابقه نیز میتواند یکی از ایده های باشد که میتوانید برای ای

تاگرام تان غوفا می کند و فوق العاده است. زیرا افراد جدیدی  کنید. ایده ایده برای پست اینس
با شما در هنگام تگ شدن آشنا می شوند . یک موج زیادی در کسب و کار تان رخ می دهد .  

 . دو فالوور های تان نیز درصدی زیاد می شو  ممکن است فروش تان افزایش یابد

 معرفی افراد موفق18
افراد موفق زیادی هستند شما میتوانید آن ها را معرفی کنید.   ها  از کسب و کار  حوزه  در هر

تان است برای زمانی که هیچ ایده ای  ایده خیلی خوب برای اینستاگرام این یک
 . این کار را انجام دهید  میتوانید با معرفی افراد موفق در اینستاگرام تان   ندارید

 پست های خنده دار 19
اگرام پست های خنده دار سهم خود می کنند . میتوانید با بیشترین ویو و الیک را در اینست

کمی تحقیق یا جست و جو در پیج های مشابه خودتان ویدیو یا عکس های را در زمینه کاری 
 . بگذاریدخودتان پیدا کنید که خنده دار باشد . و میتوانید آن را با دیگران به اشتراک 

 پاسخ به سواالت20 
  

عالیت در اینستاگرام باشید بدون شک سواالت زیادی در حوزه در هر حوزه ای در حال ف 
شما وجود دارد برای مثال اگر یک پیج دراینستاگرام برای کلینیک جراجی بینی داشته   کاری

هزینه >یا اینکه  <<چرا افراد دماغ های شان را عمل می کنند>>باشید میتوانید به سوال رایج 
 . پاسخ دهید  قالب یک پست در اینستاگرام را در <<عمل جراحی بینی چقدر است 

 آموزش 21

  

اینستاگرام بستر خوبی برای آموزش نیست اما در بین مخاطبین شما افرادی هستند که دوست 
کنید و دارند آموزشی از کسب و کار شما بدانند .شما میتوانید محتواهای آموزشی درست 

 .دراینستاگرام تان منتشر کنید
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  کسب و کار اطالع رسانی در خصوص -22

 نیروی جدیدی به شما پیوسته است؟
 مدیر مجموعه تان تغییر کرده است ؟

 پیداکنید 
پیدا کنید چه اطالع رسانی های را میتوانید در این خصوص انجام دهید.آن ها را بصورت یک  

 .اشتراک بگذارید پست در اینستاگرام تان با دیگران به 

 آمار و ارقام -23
  

ام در حوزه کاری خودتان میتوانید آن را به عنوان یک پست در با پیدا کردن آمار و ارق
است و زیاد میتواند به   فوق العاده اینستاگرام  ایده برای پست این  اینستاگرام معرفی کنید

میکنید این جمله را بصورت یک پست منتشر    شما کمک کند. مثال اگر در حوزه موفقیت کار
درصد از سود و  ۴۰شما انجام داده اید باعث تولید  درصد از کارهایی که  ۲۰فقط >>کنید 

 << .درآمدتان شده است

 معرفی رویداد ها-24

  

با معرفی رویدادهای مربوط به کسب و کار تان میتوانید توچه افراد را در اینستاگرام بیشتر 
این ایده پست اینستاگرام فوق العاده است. کافی است رویداد های بروز و ترند   کنید.  جلب

نیز کمک <<ایوند >>کسب و کار خود تان را پیدا کنید . البته برای این کار میتوانید از سایت 
 .بگیرید

  

  : جمع بندی
ایده های  ۹تا  ۷در این پست ایده های بسیار زیادی را برای اینستاگرام تان مطرح کردیم شما میتوانید 

اینستاگرام تان آن ها را قرار دهید . سعی  که مناسب کارتان است را انتخاب کنید و در تقویم محتوای
ینستاگرام تان منتشر کنید . و محتوای که منتشر کنید هر روز یکی موضوعات باال را برای پست های ا

شب یک پست جدید قرار دهید و این  ۹می کنید سعی کنید مرتب و منظم باشد مثال هر روز در ساعت 
 .تاثیرات آن شگفت زده شویدکار را به مدت سه ماه انجام دهید و از 
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