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 چیست؟   ییبازاریابی محتوا 

 

توسعه کسب  و  بازاریابی  استراتژی  از  بخشی  توزیع محتوای  بازاریابی محتوایی،  و  ایجاد  بر  که  است  وکار شما 

ارزشمند، مرتبط و یکپارچه تمرکز دارد و هدف کلی آن، جذب مخاطبین جدید و حفظ مخاطبان قبلی است. جذب  

 شود. ارائه محتوای ارزشمند انجام میمخاطب در این استراتژی، با  

ریزی دقیق نیاز خواهید داشت. هنگام ایجاد محتوا، باید نکات  ی موفق، به برنامه یبرای داشتن یک بازاریابی محتوا

 کلیدی زیر را در نظر داشته باشید:

 کنید؟ محتوا را برای چه کسی ایجاد می  •

 قرار است حل کند؟ محتوا چه سودی برای مخاطب دارد و کدام مشکل او را •

 فرد خواهد شد؟ محتوای مورد نظر چگونه منحصربه  •

 شود؟ محتوا در چه فرمتی تولید می •

 شود؟ محتوا در کجا توزیع می •

 کنید؟ریزی و مدیریت میچگونه ایجاد و انتشار محتواها را برنامه  •
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 انجام شود.  ییبه طور کلی، مراحل زیر باید برای داشتن یک استراتژی بازاریابی محتوا

 و تبلیغات  ییتفاوت بازاریابی محتوا

 

  یی با تبلیغات در چیست؟ بازاریابی محتوا  ییممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که تفاوت بازاریابی محتوا

ها  وکار های تحت مالکیت کسب ، محتوا در رسانه ییاز جهات مختلف از تبلیغات متمایز است. در بازاریابی محتوا

م رسانهیپخش  در  مربوطه  محتوای  که  درصورتی  اما  می شوند،  نام  تبلیغات  شوند،  پخش  دیگر  گیرند. های 

محتوا بازاریابی  استراتژی  جذب ییهمچنین،  بیشتر  است،  تهاجمی  که  تبلیغات  برخالف  باعث  ،  و  است  کننده 

  یی ر صورتی که بازاریابی محتوابر این، تبلیغات بسیار پرهزینه است، دشود. عالوه مزاحمت و ناراحتی مخاطبین نمی

 هزینه چندانی ندارد.

 نیاز دارید؟  ییچرا به بازاریابی محتوا

اعتماد    ، از منابع قابلleadسایت و تولید  کند برای افزایش ترافیک وب وکارها کمک می به کسب   ییبازاریابی محتوا

های  سایت، پست البته تنها راه افزایش ترافیک وب صرفه استفاده کنند و آن منابع را مدیریت کنند.  به و مقرون 

 وبالگ نیست. 
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 یی دلیل اهمیت استفاده از استراتژی بازاریابی محتوا ۱۰

 ایجاد اعتماد در بازدیدکنندگان   .۱

 

ها نیز بیشتر  دهید، بیشتر اعتماد کنند، احتمال خرید محصوالت توسط آن هرچه مخاطبان به اطالعاتی که ارائه می 

خوانند، دیدگاهشان نسبت به  طور مداوم محتوای یک برند را می خواهد شد. همچنین، هنگامی که خوانندگان به 

 لحاظ عالقه به آن برند نیز تغییر خواهد کرد.  لحاظ اعتبار، بلکه ازآن برند نه تنها از 

 ( Brand Awarenessآگاهی از برند )  .۲

رایج  از  اهداف  یکی  که  ترین  این است  واقع، هدف اصلی  در  برند است.  از  آگاهی  افزایش  بازاریابی محتوایی، 

دهنده العمل نشان دهند. این موضوع، نشان مخاطبین، محتوای ارزشمند تولیدشده را ببینند و نسبت به آن عکس 

 شوند: های زیر ایجاد  توانند در قالب میزان تخصص یک شرکت است. محتواهای مرتبط با این هدف، می 

 کننده و جذاب ویدئوهای سرگرم  •

 و وبینار ایبوک  •

 اینفوگرافیک  •
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( با یکدیگر،  KPIها و معیارها )وجود، با تلفیق یک سری داده این  گیری این هدف بسیار سخت است. با  اندازه

 گیری کرد. توان میزان آگاهی از برند را اندازهمی

 گیری نرخ رشد از طریق نظرسنجیاندازه •

 سایت یری ترافیک وب گاندازه •

 های صورت گرفته گیری میزان جستجو اندازه •

 های اجتماعیهای نام برند در شبکه گیری تعداد منشن اندازه •

 ( SEO. بهبود سئو ) ۳

 

یابد. الگوریتم  سایت شده و میزان ترافیک افزایش می با تولید محتوای باکیفیت، مخاطبان بیشتری جذب وب 

صورت مداوم محتوای مرتبط و آموزنده با  حال تغییر است. اما تا زمانی که شما به موتورهای جستجو همواره در  

کنید، در موتورهای جستجو در رتبه باالتری  روزرسانی می کنید و محتوای خود را به های مناسب ایجاد میکلیدواژه

 شود. می( SEOقرار خواهید گرفت. این موضوع، باعث افزایش دیده شدن از طریق بهبود سئو )

 یا سرنخ بازاریابی   Leadتولید  .۴
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عنوان  به   leadوکارها، تولید  ترین هدف اغلب کسب وکار است، اما شاید مهم ایجاد اعتماد و آگاهی، الزمه هر کسب 

شود افراد غریبه از طریق اطالعات مفید و آموزنده نتیجه بازاریابی محتوایی است. بازاریابی محتوایی باعث می 

ها در  leadنهایت پرورش  و در   Leadسایت و وبالگ به  وکار شما را پیدا کنند. تبدیل ترافیک وب سب محتواها، ک 

 ترین اهداف بازاریابی محتوایی است.ها به خریدار، یکی از مهمچرخه خرید و تبدیل آن 

 های زیر ایجاد شوند: توانند در قالب محتواهای مرتبط با این هدف می 

 ( و مقاالت case studyمطالعات موردی ) ها، ایبوک  •

 شود: دهند، شامل موارد زیر می بررسی قرار میهایی که بازاریابان برای ارزیابی این هدف مورد ترین شاخص مهم 

 های ایجاد شده توسط محتواهای مورد نظر leadتعداد  •

 نرخ همگرایی صفحات فرود  •

 آل . جذب مخاطبین ایده ۵

Leadکنند، اما  ها در فرایند بازاریابی نقش بسیار مهمی را ایفا میlead رساند.  کیفیت شما را به جایی نمیهای بی

وکار  این است که تنها افرادی که به کسب   ییشما باید خریداران واقعی را جذب کنید. نکته مثبت در بازاریابی محتوا

وکار شما  کنند. بنابراین، کسانی که درباره کسب دنبال می  مند هستند، محتوای شما راو زمینه تخصصی شما عالقه 

کنند، افرادی هستند که تیم  نام مینظر، ثبت کنند، محتوای شما را مشاهده و در فرم مورد در مرورگر جستجو می 

 گذاری کنند.ها سرمایه فروش باید بر روی آن 

 leadبا استفاده از تکنیک پرورش  Leadتبدیل بازدیدکنندگان به  .۶

lead( ها را از طریق سفر مشتری ایجاد کنید. سفر مشتریBuyer’s journey  ،شامل سه مرحله اصلی آگاهی ،)

گیری است. توجه به محتوای ارائه شده به مخاطب در هر مرحله از سفر مشتری به دنبال کردن  مالحظات و تصمیم 

 کند.مشتری تا پایان قیف فروش کمک می 
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حل، در گوگل جستجو    بر تازه متوجه شده است که یک مشکل دارد و برای پیدا کردن راهکار. مرحله آگاهی:  ۱

کند. سپس، برای  کند و شروع به خواندن محتوای مربوطه می کند. پس از این جستجو، وبالگ شما را پیدا می می

را نشان داده کند. تا به اینجا، تخصتر، به عنوان مثال، یک کتاب الکترونیکی دانلود می اطالع دقیق و    ص خود 

 اید.اعتماد مخاطب را جلب کرده 

کند و تعدادی از ویدئوهای شما را تماشا  حل مشکل خود را ارزیابی میکاربر در این مرحله، راه مرحله مالحظات:    .۲

 تواند مشکلش را حل کند.کند. در این مرحله، کاربر مطمئن شده است که شرکت شما می می

های مختلف، تصمیم به خرید یا استفاده از خدمات  در این مرحله، کاربر پس از ارزیابیگیری:  مرحله تصمیم   .۳

 ، کاربر را به خریدار تبدیل کنید.ییگیرد. شما موفق شدید با استفاده از بازاریابی محتواشما می 
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 گذاری محتوا توسط بازدیدکنندگان اشتراک  .۷

 

ها است.  leadگذاری محتوای تولیدشده توسط مشتریان و  های افزایش دیده شدن، اشتراک یکی از بهترین راه 

صورت  گذاری ممکن است به گذاری، یکی از بهترین مزایای بازاریابی محتوایی است. این اشتراک قابلیت اشتراک 

اشتراک یک پست در شبکه اجتماعی صورت گیرد. هرچه محتوای شما در بین افراد بیشتری به  فوروارد ایمیل یا  

 اشتراک گذاشته شود، به نفع شما خواهد بود. 

 سایت شما کننده برای بازگشت افراد به وب . دلیل قانع ۸

کسب  نمیکدام  سود  کاربران،  مجدد  بازدیدهای  از  وب وکار  به  مردم  اغلب  بازسایت برد؟  که  می هایی  گردند 

شود  کنید، ارتباط شما با مخاطبان برقرار می شناسند و اعتماد دارند. زمانی که محتوای آموزنده و مفید ایجاد می می

قابل  منبع  یک  به  تبدیل میو  به اعتماد  و جذاب  مفید  تولید محتوای  بازگشت  شوید.  به  منجر  صورت هفتگی، 

هایی نظیر ایمیل مارکتینگ و ایجاد جوامع آنالین در  ود. استراتژیشبازدیدکنندگان برای دریافت مطالب مفید می 

 وکار شما خواهد بود. این زمینه بسیار موفق عمل کرده است. هرچه مخاطبان را بیشتر درگیر کنید، به نفع کسب 

 های بازاریابی راستا با سایر استراتژی . هم ۹
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استراتژی  سایر  موفقیت  برای  خوب  بازاریابی  محتوای  می های  تلقی  مهم  به نیز  بهینه شود.  مثال،  سازی عنوان 

شدت تحت  هایی است که به جمله استراتژی های اجتماعی ازو بازاریابی در شبکه   SEOموتورهای جستجوگر یا  

های پرینت شده، موبایل،  های مختلفی نظیر برگه تواند در فرمت تاثیر محتوای خوب است. همچنین، این روش می 

 ای اجتماعی ایجاد و توزیع شود. هویدئو و شبکه 

 ( ROIافزایش نرخ بازگشت سرمایه ) -۱۰

 

صرفه است. هزینه  به لحاظ اقتصادی، بسیار مقرون بازاریابی محتوایی تنها نیاز به صرف زمان دارد. این روش از

، سه برابر  leadگذاری آن در ایجاد  های بازاریابی سنتی است، اما تاثیردرصد کمتر از روش   ۲۲ بازاریابی محتوا،  

نیاورید، اما با گذشت زمان، میزان بازگشت سرمایه    های اول، نتیجه دلخواه را بدستاست. ممکن است در ماه 

 یابد.حاصل از این نوع بازاریابی افزایش می 

 یی گام استراتژی بازاریابی محتوا ۷

، فراتر از جستجو کردن، نوشتن و انتشار محتوا است و ییطور که گفته شد، موفقیت در بازاریابی محتواهمان 

 ریزی ضروری است: های زیر برای این برنامه اجرای گام ریزی دقیق است. نیازمند برنامه 
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 ریزی را تعیین کنید . اهداف برنامه ۱

ریزی،  کنید؟ پیش از شروع برنامه چیست؟ چرا محتوا ایجاد می   ییریزی برای بازاریابی محتواهدف شما از برنامه 

توانید  کند. میتژی کمک می باید اهداف خود را مشخص کنید. این کار، به شما در مشخص شدن بهترین استرا

 را دانلود و مشاهده کنید. HubSpotبرای پی بردن به اهداف صحیح، الگوهای موجود در وبالگ 

 . مخاطبین هدف خود را مشخص کنید ۲

 

صورت واضح  عنوان یک شخصیت خریدار، به آمیز، باید مخاطبین هدف خود را به برای ایجاد یک برنامه موفقیت

اند، بسیار مهم است. با شناخت  این مرحله برای کسانی که به تازگی آغاز به کار مارکتینگ کرده مشخص کنید.  

صورتی که یک بازاریاب  ها ایجاد کنید. در تر و ارزشمندتری برای آن توانید محتوای مرتبط مخاطبین هدف خود، می 

هید گروهی جدید از مردم را هدف قرار  خواباتجربه باشید، هدف شما ممکن است متفاوت از سایرین باشد. آیا می 

 خواهید همان مخاطبین هدف را حفظ کنید؟دهید یا مخاطبین هدف قبلی خود را گسترش دهید؟ آیا می

 یک سیستم مدیریت محتوا تعیین کنید . ۳
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.  یک سیستم برای مدیریت محتوا در نظر داشته باشید که شامل مدیریت ایجاد محتوا، انتشار و آنالیز آن باشد 

شوند  های مدیریت محتوا محسوب میجمله سیستم از  WordPressو    HubSpot  ،CoScheduleافزارهای  نرم 

 در بین ایرانیان از محبوبیت بیشتری برخوردار است.  WordPressکه 

 . استخدام نیروی محتوا۴

 

های مختلفی از متخصصین نیاز دارید. درباره این موضع در  زمینه بازاریابی محتوایی، به گروه برای موفقیت در  

نیاز را به چندین توان نیروهای مورد طور کلی می کنیم اما به صورت کامل صحبت می به   ای ایبوکآینده    هایبخش 

 دسته زیر تقسیم کرد: 

های مختلف را بر عهده دارند و به  وظیفه نوشتن مقاالت در زمینه این گروه،  (:  Bloggerنویس )وبالگ  •

دهند. این گروه باید  پردازند و تعداد مشترکین را نیز افزایش می سازی محتوای موجود در بالگ می بهینه

 دارای مهارت نوشتن، ویراستاری و آنالیز باشند و توانایی کار فردی و گروهی را داشته باشند.

شبکه  • )  هایمدیر  تعداد   (:Social Media Managerاجتماعی  افزایش  دنبال  به  افراد،  از  گروه  این 

ها به مشتری هستند. این دسته از افراد باید وکار، تبدیل آنها به کسب فالوئرها در اینستاگرام، جذب آن

ت منظم  صورهای اجتماعی را بههای اجتماعی آشنا باشند، محتوای شبکه صورت کامل با انواع شبکه به 
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ایجاد کنند و همکاری خوبی با سایر تولیدکنندگان محتوا و بازاریابان داشته باشد. خالقیت باال و روابط  

 های الزم برای این دسته از افراد است.اجتماعی خوب از ویژگی 

رتبه   (:SEO Specialistکارشناس سئو ) • بهبود  افراد، مسئول  از  در موتورهای جستجو  این گروه  بندی 

جمله وظایف این گروه است.  روز بودن در زمینه سئو از ها و به نویس   . بهبود سئو، همکاری با وبالگ هستند 

ها برخوردار  ای در کار با ابزارهای مختلف آنالیتیکس و کلیدواژه همچنین، این افراد باید از مهارت ویژه 

 باشند.

در   (:Designerطراح ) • و  دارند  برندسازی  در  بزرگی  افراد، مسئولیت  از  با طراحیاین دسته  های  واقع، 

بخشند. این گروه باید دارای خالقیت بسیار باالیی باشند  فرد خود به برندها، هویت می خاص و منحصربه 

 و با نویسندگان همکاری و تعامل خوبی داشته باشند.

 پردازی کنید! . ایده ۵

 

توانند در این مرحله به شما  پردازی برای ایجاد محتوای مناسب است. ابزارهای زیر می  مرحله، شروع ایده این  

 کمک کنند: 
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• HubSpot’s Website Grader:  سایت،  برای شناسایی موقعیت و عملکرد خود در مارکتینگ، این وب

های اجتماعی  بی وبالگ یا شبکههای مهم در بازاریابندی بخش یکی از بهترین ابزارها است که به رتبه 

کند. به عنوان مثال، با استفاده  سازی هر بخش ارائه می پردازد و درنهایت، یک گزارش دقیق برای بهینه می

توانید دریابید که سئوی سایت در چه وضعیتی است و برای بهبود آن، چه کارهایی باید  از این ابزار، می

 انجام شود. 

• Blog idea generator :   کننده است. با وارد  های وبالگ، بسیار کمک پردازی پست  ن ابزار، برای ایده ای

های وبالگ  های بسیار زیادی برای نوشتن پستنظر، ایده کردن یک الی سه واژه کلی درباره موضوع مورد 

 آورید. بدست می

• Feedly:   ت همزمان، پیدا وکار شما و به صورروز مرتبط با کسب این ابزار به دنبال کردن موضوعات به

 کند.های تولید محتوا کمک می کردن ایده 

• BuzzSumo  : محتواها در   گذاری ها را در این ابزار بیابید. میزان به اشتراک ترین محتواها و ایده محبوب

می شبکه  ابزار،  این  از  استفاده  با  بنابراین،  است.  ابزار  این  در  محبوبیت  معیار  اجتماعی،  توانید  های 

 شده را بیابید. ه اغلب مورد توجه مخاطبین قرار گرفته و به اشتراک گذاشته هایی ک ایده

• Blog Post Headline Analyzer:  کند و درباره طول، کیفیت ها و عناوین را آنالیز میاین ابزار، سرفصل

ه  های شما دربار دهد. در صورتی که ایدهواژگان به کار رفته، گرامر و حجم جستجوی کلیدواژه، نظر می 

ها را  ترین آن نظر آماده است، تعدادی سرفصل را در این ابزار امتحان کنید و بهترین و قوی موضوع مورد 

 انتخاب کنید.

 خواهید ایجاد کنید . مشخص کنید چه نوع محتوایی می ۶

توان، محتوا را به سه دسته نوشتاری، بصری  طور کلی می های بسیار زیادی برای تولید محتوا وجود دارد. به گزینه 

از این سه نوع محتوا، فرمت  با ترکیب هر یک  وبالگ،    شود. پست های جدید ایجاد میو صوتی تقسیم کرد. 

محبوب  از   … و  صوتی  فایل  ویدئو،  اینفوگرافیک،  فرمایبوک،  به ت ترین  محتوایی  می های  در  حساب  که  آیند 

 ها صحبت خواهیم کرد. صورت مفصل درباره هر یک از آن آینده، به  هایبخش 
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 . محتوا را منتشر و مدیریت کنید ۷

 های زیر منتشر شود:تواند در بخش شده می محتوای تولید 

 موتورهای جستجو  •

 های اجتماعی شبکه  •

 ایمیل •

 تبلیغات  •

شود، بلکه سازماندهی و مدیریت محتوا را  به ایجاد و انتشار انواع مختلف محتوا نمی  ، مختصییبازاریابی محتوا

، استفاده از تقویم محتوایی است. با استفاده از تقویم محتوایی،  ییشود. راه مدیریت بازاریابی محتوانیز شامل می 

استفاده    HubSpotتوانید از تقویم رایگان موجود در بالگ  گیرید. می قرار می   ییدر مسیر درست بازاریابی محتوا

ها و  های اجتماعی خود ایجاد کنید تا محتواهای خود را در سایت کنید. سپس، یک تقویم برای محتوای شبکه 

 های دیگر تبلیغ و مدیریت کنید.کانال

هایی  بسیاری از بازاریابان موفق، بر مرتبط ساختن محتواها با مناسبت موقع محتواها را نادیده نگیرید.  انتشار به 

مناسبت  این  به  را  نباید خود  اما شما  دارند،  تاکید  و …  یلدا  نو، شب  است  نظیر سال  کنید. ممکن  ها محدود 

یک  عنوان مثال، انتشار  هایی در تقویم وجود داشته باشد که برای مخاطبین هدف شما جذاب باشد. به مناسبت 

بر انتشار مرتب محتواها، به انتشار  تواند ایده خوبی باشد. بنابراین، عالوه خوانی می پست درباره کتاب در روز کتاب 

 محتواهای مناسبتی که ممکن است مورد عالقه مخاطبین باشد نیز توجه کنید.
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 یی ابزار و تکنولوژی مورد نیاز برای بازاریابی محتوا

 

طور کلی،  شوند. به جویی در زمان می کنند و منجر به صرفه تر کارها کمک میبه انجام ساده   هاابزارها و تکنولوژی 

 شوند: ، به چهار بخش زیر تقسیم مییینیاز برای بازاریابی محتواتمامی ابزارهای مورد 

• ( محتوا  مدیریت  بازاریابی    (:CMS – Content Management Systemسیستم  تیم  اینکه  برای 

تیم    ییمحتوا به کمک  نیاز  کنند، پست ITبدون  ایجاد  راحتی وبالگ  به  بتوانند  و   ،  کنند  ایجاد  وبالگ 

 سایت اضافه کنند، استفاده از چنین ابزارهایی ضروری است. صفحات وب 

محتوا، به ابزارهای آنالیتیکس  منظور ارزیابی عملکرد بازاریابی  به   (:Analyticsوتحلیل ) ابزار آنالیز و تجزیه  •

 نظیر گوگل آنالیتیکس نیاز دارید. 

)نرم • پروژه  مدیریت  تولید   (:Project Management Softwareافزار  باالی  سرعت  به  توجه  با 

اجتماعی و پستهای شبکه پست  این پست های  از  استفاده  و  در کمپینهای وبالگ  های مختلف،  ها 

 رسد.یت پروژه ضروری به نظر می افزار مدیر استفاده از یک نرم 

بازاریابی    (:Design Softwareافزارهای طراحی )نرم • در موفقیت  محتوای بصری، نقش بسیار مهمی 

های طراحان است. همچنین،  ترین ویژگیکند. دارا بودن مهارت در فوتوشاپ، یکی از مهم ایفا می  ییمحتوا
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یکی از ابزارهای رایگان طراحی است که   Canvaرد. ابزارهای دیگری برای تولید محتوای بصری وجود دا

 کند.محتوای بصری باکیفیت تولید می

 سخن پایانی مفهوم بازاریابی محتوا 

نیاز برای موفقیت در این زمینه   ریزی موردو برنامه یی  ای از بازاریابی محتوا ، مقدمه بخش از این ایبوک در اولین  

بیان کردیم. موفقیت در   بازاریابی محتوارا  نیازمند نظم، زمان و خالقیت است. در  ییاستراتژی  ،  بخش بعدی، 

 خود با ما همراه باشید. یکنیم. برای تقویت بازاریابی محتوای درباره انواع محتوای بصری و شنیداری صحبت می
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 یی انواع محتوای بصری در بازاریابی محتوا

 

است. اما برای اینکه بتوانید در دنیای دیجیتال    ییناپذیر بازاریابی محتواجدایی نوشته، بخش    محتوای مبتنی بر

 حرفی برای گفتن داشته باشید، الزم است از محتوای بصری متناسب با نوشته در محتواهای خود استفاده کنید. 

 

 .گیرند صورت بصری یاد می درصد از مردم، مطالب را به  ۲۵ •
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 شود، بصری است. وارد مغز می درصد از اطالعاتی که   ۰  •

 تر هستند. کنندههایی که با تصاویر مناسب همراه هستند، قانعدرصد از ارائه  ۴۳ •

 کند.های بصری در محتواها را مشخص می تمامی این آمارها، لزوم استفاده از ویژگی 

 ( Image. تصویر )۱

تصاویر جذاب است. در صورت استفاده از   وکاری است،ترین انواع محتوای بصری که الزمه هر کسب یکی از اصلی

اید، تمایل بیشتری خواهند تصاویر باکیفیت و مرتبط با متن در نوشته خود، مردم برای خواندن کامل آنچه نوشته 

به  گفته وب داشت.  مثال طبق  مقاله jeffbullasسایت  عنوان  تصویر،  ،  دارای  را   ۰۴های  بیشتری  بازدید  درصد 

 آورند.ا بدست می هنسبت به سایر مقاله 

 

اید، استفاده کنید زیرا به  منظور تاثیرگذاری بیشتر، بهتر است از تصاویری که خود طراحی کرده یا عکس گرفته به 

بخشد، اما ایجاد تصاویر باکیفیت و جذاب نیازمند زمان و هزینه زیادی است. برای حل وکار شما هویت میکسب 

برای پیدا کردن تصاویر باکیفیت،    Pinterestو    Canva   ،Freepikتوانید از منابع رایگانی مانند  این چالش، می 

منحصربه  و  می جذاب  همچنین،  کنید.  استفاده  وبفرد  از  از   Morguefileو    Flickerهای  سایتتوانید  که 

شوند، به صورت رایگان استفاده کنید. با توجه به تعداد بسیار  گذاری عکس محسوب می های اشتراک سایتوب 

های شما با سایر  ها، امکان تکراری بودن تصاویر مورد استفاده در پست سایتر در این وب زیاد و متنوع تصاوی

 وکارها بسیار کم است. کسب 
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 (Video. ویدئو )۲

 

موثر  ویدئوها  که  گفت  بتوان  استراتژی شاید  در  بصری  محتوای  می ترین  محسوب  بازاریابی  زیرا  های  شوند. 

حلی برای آن مشکالت مطرح  و سپس محصول شما را به عنوان راه   توانند مشکالت موجود را نمایش دهند می

اند و روز به روز، به اهمیت و گذاری این نوع محتوای بصری را درک کرده وکارها تاثیر کنند. امروزه، اغلب کسب 

افزوده می با محبوبیت ویدئوها  ارزان شود.  اینکه محتواهای بصری  اما ویدئوه وجود  ا  تری در دسترس هستند، 

میلیون نفر برای تماشای ویدئو به یوتیوب مراجعه  کنند. روزانه، یک گذاری بیشتری در مخاطبان ایجاد می تاثیر

را نشان میمی شده،  دهد. بر اساس مطالعه انجام کنند و این موضوع، محبوبیت این نوع از محتوا بین مردم 

 شود. ( میConversionدرصدی تبدیل )  ۶۲ وجود یک ویدئو در صفحه فرود، باعث افزایش 
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 مزایای ویدئو 

 

فهم هستند و اغلب مردم تمایل بیشتری  های بصری، ساده و قابلویدئوها به دلیل برخورداری از ویژگی  •

   ۳ای به جای خواندن یک راهنمای  دقیقه   ۳به تماشای ویدئو دارند. اغلب مردم تماشای یک ویدئوی  

 دهند.ای را ترجیح می صفحه 

کلمات، تصاویر، موسیق  • از  برخورداری  دلیل  به  در  ویدئوها  و  تاثیرگذاری بیشتر  انسانی،  و احساسات  ی 

 کنند. نتیجه، ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب ایجاد می 

ویدئوها و درنتیجه، محبوبیت بیشتر   Viralهای مختلف، منجر به گسترش گذاری ویدئوها از راهاشتراک  •

 شود. برند شما می

 معایب ویدئو

 ویدئو، بیشتر از سایر انواع محتوای بصری است. نیاز برای ساخت هزینه و زمان مورد  •

 انواع ویدئو جهت رشد و بهبود کسب و کار

ها استفاده کنند. این ویدئوها  وکار خود از آنتوانند برای ارتقای کسب ویدئوها انواع مختلفی دارند که افراد می 

 شود: موارد زیر را شامل می 
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• Demo Video:   ولید محصول شما هستند و برای آشنایی مخاطبان با  دهنده روند تویدئوهایی که نشان

 شود.وکار شما ساخته میکسب 

• Brand Video  : ها، تر برای نمایش دیدگاه عنوان بخشی از یک کمپین تبلیغاتی بزرگ این ویدئوها، به

سازی مردم از برند  شوند. هدف اصلی این ویدئوها، آگاه وکارها ساخته می محصوالت و خدمات کسب 

 و جذب مخاطبان هدف است.شرکت 

• Event Video  : وکارتان اسپانسر یک رویداد، کنفرانس یا نمایشگاه است، یا در آن صورتی که کسب در

تواند به اعتبار  های جالب میها و سخنرانیکند، ساخت یک ویدئو از حضور در رویداد، مصاحبه شرکت می 

شامل مواردی نظیر خالقیت، نظرات کارشناسان،  وکار شما کمک کند. این ویدئوها باید  و محبوبیت کسب 

 های شغلی باشد. داستان موفقیت و فرصت 

• Expert Interview:  گذار در صنعت مربوط  انتشار ویدئوهای مصاحبه با کارشناسان داخلی یا افراد تاثیر

 شود. وکارتان، باعث ایجاد اعتماد در مخاطبان می به کسب 

• Educational or How to Videos  :ین ویدئوها برای آموزش موارد جدید یا ارائه اطالعات پایه برای  ا

گیرد. این ویدئوها، چگونگی انجام یک کار را معرفی بیان  وکارها مورد استفاده قرار می درک بهتر کسب 

 کند.می

• Explainer Videos  :  این ویدئوها، دلیل نیاز مخاطبان به محصوالت یا خدمات را برای مخاطبان توضیح

پردازی مناسب تاکید دهد. جنبه تبلیغاتی این ویدئوها بسیار زیاد است. اغلب این ویدئوها بر داستان می

دارند. در این ویدئوها، شخصیت داستان پس از مواجه شدن با یک مشکل، با استفاده از محصوالت یا  

 شود. خدمات آن برند، مشکلش برطرف می 

• Animated Videos  :کارهایی که نیازمند تصویرسازی بسیار قوی و انتقال   ویدئوهای انیمیشنی برای

 ساخته شوند.   3Dو  2Dتوانند به دو صورت های زیادی است، مناسب هستند. این ویدئوها می داده

• Live Video:   های آنالین ساخته  های شرکت یا ارائه هایی از تالشاین ویدئوها برای نمایش پشت صحنه

وکارهای ایرانی، این ویدئوها در قسمت الیو اینستاگرام نمایش داده  شوند. در حال حاضر و در کسب می

 توانند نظرات و سواالت خود از شرکت را مطرح کنند. شوند که مردم می می
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• 360-Degree & Virtual Reality Videos : توانند با اسکرول کردن، ویدئو  تماشاگران این ویدئوها می

تمامی جهت  از  مناسب هستند.  را  رخداد  یا  نمایش یک مکان  برای  ویدئوها  نوع  این  کنند.  تماشا  ها 

 از  کند. این ویدئوها، معموالا واقعیت مجازی در این ویدئوها، امکان تجربه بهتر را برای کاربر فراهم می 

 شود. نمایش داده می  Oculus Riftو  Google Cardboardهایی نظیر  طریق دستگاه 

 نکاتی مهم جهت ساخت ویدئوی تبلیغاتی

گذار، باید سواالت زیر را از خود بپرسید تا بتوانید پیش از شروع ساخت ویدئو، طرح  برای ساخت یک ویدئوی تاثیر

 ریزی کنید. و ساختار آن را برنامه 

 ن هدف چه کسانی هستند؟مخاطبا •

 هدف از انتشار ویدئو چیست؟ افزایش آگاهی از برند؟ فروش بیشتر یک محصول خاص؟  •

 شوند؟هایی )فیسبوک، اینستاگرام و …( نمایش داده می ویدئو در چه پلتفرم  •

 نیاز برای ساخت ویدئو چقدر است؟زمان و بودجه مورد  •

 باشد؟ پردازی و خالقیت ویدئو چگونه باید داستان  •

گذاری، نرخ کلیک، نرخ تماشا، نرخ تماشای کامل و  های ویدئو )تعداد بازدید، تعداد اشتراک KPIکدام   •

 شوند؟ عنوان معیار موفقیت ویدئو در نظر گرفته می ….( به

 ( Infographic. اینفوگرافیک ) ۳
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، ها است. اینفوگرافیک اینفوگرافیکیکی از بهترین ابزارها برای نمایش اطالعات و آمارهای پیچیده، استفاده از  

ها، ترین مزیت اینفوگرافیک تواند پیام آن را سریع متوجه شود. مهم ای آماری است که کاربر می بصری داده   ارائه 

راحتی دهد و همچنین، مردم به صورت بصری میاین است که به کاربر اجازه دریافت حجم وسیعی از اطالعات را به 

 توانند اینفوگرافیک را به اشتراک بگذارند.ای اجتماعی میهو از طریق شبکه 

ویژگیاینفوگرافیک  از طریق  به ها  پیچیده  اطالعات  نمایش  به  قادر  بصری جذاب،  قابل های  و  فهم صورت ساده 

منظور بدست آوردن نتیجه مطلوب از های اخیر بیشتر شده است. به ها در سال هستند. محبوبیت اینفوگرافیک

ها، اشکال  گذار باشد. طراح باید از رنگ نقص و تاثیر ها، باید طراحی آن تا جایی که ممکن است، بیفیک اینفوگرا

های مهم به خوبی به مخاطب منتقل شود. اطالعاتی که برای قرار دادن  های مناسب استفاده کند تا دادهو فونت 

ترین آمارها  افتاده پاترین و پیش موضوع باشد. ساده   اید، باید دقیق، معتبر و مرتبط بادر اینفوگرافیک در نظر گرفته 

ناپذیر  ها باید بخش جداییتوانند در قالب تصاویر جذاب، توجه مخاطب را به خود جلب کنند. اینفوگرافیک نیز می

 کارتان باشد. واستراتژی بازاریابی محتوای کسب 

 ویژگی یک اینفوگرافیک جذاب و تعاملی ۱۰

ترین عوامل موفقیت یک  های مناسب یکی از مهمارائه داده   اعتماد و جذاب:های قابلی داده ارائه تعداد زیاد  .۱

اینفوگرافیک، بدون داده  برای  های مفید، تنها یک گرافیک محسوب می اینفوگرافیک است یک  شود. همچنین 

ها و آمارها، به منابع معتبر مراجعه کنید. برای دسترسی به آمار و نمودارهای مرتبط با موضوعات  انتخاب داده 

 عضو شوید.  Hubspotمارکتینگ، در بالگ   رایج در

ای، ارزش انتشار ندارد. باید موضوعی را انتخاب کنید که مرتبط با  هر نوع داده   تمرکز روی موضوعات ارزشمند:.  ۲

وکارتان باشد و برای مخاطبان هدف شما مهم باشد. سعی کنید موضوعی را انتخاب کنید که قبالا در قالب  کسب 

 شود. شدن آن نیز بیشتر می viralنشده باشد. این کار باعث نوآوری بیشتر احتمال  اینفوگرافیک ارائه

ای مرتب کنید که متناسب با خط سیر طبیعی چشم  گونه سعی کنید اطالعات را به   فهم مطالب:ارائه ساده و قابل .  ۳

دهنده اشتباه شما در  شان صورتی که مخاطبین پس از نگاه کردن به اینفوگرافیک دچار سردرگمی شوند، ن باشد. در 
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عنوان مثال در صورت انتشار اینفوگرافیک فارسی، برای جایگذاری مطالب، به خواندن جایگذاری مطالب است. به

 زبانان از راست به چپ دقت داشته باشید. فارسی 

است، بنابراین  های اخیر از محبوبیت بیشتری برخوردار شده  اینفوگرافیک در سالطراحی مناسب و خالقیت باال:    .۴

فرد و جذابی داشته باشید. برای این منظور، باید  خواهید متمایز از سایرین باشید، باید طراحی منحصربه اگر می 

ای در تیم خود داشته باشید. یک اینفوگرافیک بدون طراحی مناسب، تنها یک  یک یا چند طراح و گرافیست حرفه 

 شود. داده معمولی محسوب می 

ها را با استفاده از سعی کنید تا جایی که امکان دارد، مفاهیم و داده   های بصری به جای متن:گی تاکید بر ویژ   .۵

را به حداقل برسانید. اغلب کاربران اینترنتی عجله  المان  های بصری به مخاطب منتقل کنید و استفاده از متن 

 دارند و تمایلی به خواندن محتوای متنی طوالنی ندارند.

های کم و ارائه  به یاد داشته باشید که همواره یک خط فرضی بین ارائه داده   یا خیلی طوالنی نباشد:خیلی کوتاه  .  ۶

حد در نظر داشته باشید و مواظب باشید که از این خط عبور نکنید و تعادل را حفظ کنید. برای  ازهای بیش داده

وضوعی را انتخاب کنید. از طرفی، هدف  جلوگیری از طوالنی شدن اینفوگرافیک، بهترین و مفیدترین نکات هر م

حد کوتاه که محتوای  ازهای بیش ها، افزایش اطالعات مخاطبین است. بنابراین، اینفوگرافیک اصلی اینفوگرافیک 

 گیرند.توجه مخاطبین قرار نمیزودی فراموش خواهند شد و مورد کافی نداشته باشند، به 

جمله  وکارها را دارد، ازها که تنها جنبه تبلیغات کسب ته از اینفوگرافیکآن دس   خیلی جنبه تبلیغاتی نداشته باشد:  .۷

( گسترش  viralصورت ویروسی )خواهید اینفوگرافیک شما به شود. اگر می های ناموفق محسوب میاینفوگرافیک 

کار خود  و ها، محصوالت و خدمات شرکت خود نپردازید، بلکه موضوعی مرتبط با کسب یابد، تنها به توضیح داده 

 گذاری آن خواهند داشته باشند.را انتخاب کنید که مردم، عالقه بیشتری به خواندن و اشتراک 

باشد:نشان .  ۸ خاص  برند  یک  نمیبا   دهنده  اینکه  باشد،  وجود  داشته  تبلیغاتی  جنبه  اینفوگرافیک  خواهید 

های اجتماعی، توسط شما ساخته  ها و شبکه سایتهای موجود در وب خواهید که مردم بدانند اینفوگرافیک می

توانید از  های برند مانند لوگوی شرکت استفاده کنید. همچنین، می شده است. برای رسیدن به این هدف، از المان
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نحوی که مخاطب پس از یک نگاه کوتاه متوجه شود  رنگ، فونت و استایل مختص شرکت خود استفاده کنید، به

 است.  که اینفوگرافیک متعلق به شرکت شما

باشد:.  ۹ مفهوم  و  انتشار    واضح  از  هدف  اما  باشد،  متمرکز  موضوع  یک  روی  باید  خوب،  اینفوگرافیک  یک 

 اینفوگرافیک باید کامالا مشخص باشد.

های ارائه شده در اینفوگرافیک، متعلق به شما و بر اساس تحقیقات  صورتی که داده در  ها اشاره شود: به منبع داده .  ۱۰

 ها در اینفوگرافیک اشاره شود.به منابع داده شما نیست، باید  

 کند؟ وکار شما میاینفوگرافیک چه کمکی به کسب

می که  است  دیجیتال  بازاریابی  ابزارهای  بهترین  از  یکی  سئوی  اینفوگرافیک،  و  ترافیک  افزایش  باعث  توانند 

با سایت شما شود. در وب  اینفوگرافیک  تبلیغ یک  انتشار و  های گذاری در شبکه ر اشتراک کیفیت، عالوه بصورت 

صورتی که اینفوگرافیک به  کنند. درها می نویسان نیز اقدام به انتشار آن در سراسر فضای وبالگ اجتماعی، وبالگ 

شوند که منجر به محبوبیت بیشتر برند ( گسترش یابد، افرد بیشتری با برند شما آشنا می viralصورت ویروسی )

های اجتماعی در نمایش اینفوگرافیک در اندازه کامل مشکل دارند، هنگام  برخی شبکه جایی که  شود. از آن شما می 

شبکه اشتراک  طریق  از  آن  هدایت گذاری  لینک  یک  و  کوچک  تصویر  یک  است  بهتر  اجتماعی،  به  های  کننده 

ایش ترافیک  سایت قرار دهید تا مخاطبین بتوانند اینفوگرافیک را به صورت کامل ببینند. این کار، باعث افز وب 

های باکیفیت و در نتیجه،  ها باعث بدست آوردن تعداد زیادی لینکشود. همچنین، اینفوگرافیک سایت نیز می وب 

 شود. افزایش سئو می 
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 (Presentation. اسالید )۴

 

های خود را در  ارائهراحتی  توانید بهشد، اما امروزه شما می ها در گذشته محدود به اتاق جلسات می نمایش ارائه 

های تجاری خود را به طرز چشمگیری گسترش دهید.  قالب اسالید با تمام جهان به اشتراک بگذارید و فعالیت 

را  رسانی و ارتباط با مخاطبین، بدون توجه به نوع دستگاه مورد استفاده آن یک اسالید عالی، امکان اطالع ها 

 کند.فراهم می

اسالید  ایعملکرد  مشابه  رنگنفوگرافیک ها  روی  اما  است  بتواند ها  تا  دارد  بیشتری  تاکید  جذاب،  طراحی  و  ها 

خواننده را به متن موجود در اسالید جذب کند. همچنین، برای موضوعات بسیار طوالنی، بهتر است از اسالید به 

یکپارچگی اسالیدها از    جای اینفوگرافیک استفاده کنید. با توجه به ارائه اطالعات بسیار زیاد در اسالیدها، حفظ

 لحاظ فونت، رنگ، تیترها و … بسیار ضروری است. 
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 ( Screenshotشات ). اسکرین ۵

 

صورتی که  عنوان مثال در ترین ابزار بصری برای اعتبار بخشیدن به بازاریابی شما است. به ها مناسب شات اسکرین

بازاریابی می  با عملکردهای مشخص  اپلیکیشن خاص  اپلیکیشن،  شاتکنید،ارائه اسکرینبرای یک  از فضای  ها 

توانید با استفاده از نیاز دارند. همچنین، می  های بصری هستند که مخاطبان برای باور کردن ادعای شماتاییدیه 

های مشخص و…(، مخاطبان را در  ها )مثالا کلیک بر گزینه شات های خاصی از اسکرین نویسی در قسمت حاشیه 

، یکی از ابزارهای مفید، کاربرپسند و رایگان برای  Skitchتری راهنمایی کنید.  صورت دقیق استفاده از اپلیکیشن به 

 یک و متن بر روی عکس است. مزیت این نوع محتوا، ایجاد سریع آن است.ایجاد گراف

 سخن پایانی 

های مختلف بازاریابی کاربرد  در این بخش از ایبوک بازاریابی محتوایی، درباره انواع محتوای بصری که در استراتژی 

ین، با ایجاد محتواهای  کنند. بنابرادارد، صحبت کردیم. محتوای بصری به اعماق ذهن مخاطبان شما نفوذ می 

 بصری باکیفیت، اعتبار و محبوبیت برند خود را ارتقا دهید.
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توان محتواهای  مختلف ایجاد کرد. در بخش بعد، انواع محتواها  ترکیب محتوای نوشتاری و محتوای بصری، می 

 دهیم.بررسی قرار می در بازاریابی را مورد 
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 بازاریابی محتوایی نوع محتوای قدرتمند در  ۳

همین روند رو به رشد را در     ۲ ۲بسیار گسترده بوده است و همچنان تا سال    ۱۷ ۲بازاریابی محتوایی در سال  

بازاریابی بسیار زیاد شده و به  این نوع  با توجه به موفقیت این استراتژی، رقابت در  نوعی،  پیش گرفته است. 

حل شما برای دیده شدن در این نوع بازاریابی چیست؟ چگونه  ت. راه مارکت از این نوع بازاریابی اشباع شده اس

تر خواهد بود؟  توانید یک سر و گردن باالتر از رقبا قرار گیرید؟ تولید چه محتوایی برای مخاطبان شما جذاب می

ای شما  تولید محتوای خوب، رمز موفقیت استراتژی بازاریابی محتوایی است که منجر به برتری شما نسبت به رقب

 . شودمی

 (Blog Postهای وبالگ ). پست۱

سایت هستند. برای بسیاری از برندها،  ابزار باالی وب   ( در نوارBlogها دارای بخشی به نام وبالگ )سایت اغلب وب 

های وبالگ معموالا  دهد. زیرا نوشتن پست ها را تشکیل می های وبالگ، بخش اصلی بازاریابی محتوایی آن پست 

ها را بخوانند و توانند آنراحتی میشوند، کاربران به راحتی توسط سرچ گوگل پیدا میزمان زیادی نیاز ندارند، به

شود. پست وبالگی که دارای محتوای  ای برای تولید محتوا محسوب میهزینه به اشتراک بگذارند و روش سریع و کم 

های  یابد و به راحتی از طریق شبکه گسترش می   viralهای بصری خوب است به صورت  مفید، جذاب و ویژگی 

 استراتژی بازاریابی محتوایی است. نویسی بخش بسیار مهمی از شود. وبالگ اجتماعی به اشتراک گذاشته می

اشتراک پست  دکمه  تاریخ،  نویسنده،  دارای  وبالگ  در شبکه های  نظرات هستند. گذاری  و بخش  اجتماعی  های 

ترین محتوا برای برقراری ارتباط  آلهای وبالگ ایده هستند. پست  How to( یا  newsها، خبری ) موضوعات پست 

های  کند. حفظ یک فرکانس منظم برای انتشار پست رورش لید کمک میشود که به پ با خوانندگان محسوب می

 کند.سایت کمک می گیری به افزایش ترافیک وب طور چشم کیفیت در وبالگ به با
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 های بالگریزی ساده برای نوشتن پست یک برنامه 

 

 . مخاطبان هدف خود را درک کنید ۱

شناخت خوبی از مخاطبان خود داشته باشید و از خود بپرسید که  های وبالگ باید  پیش از آغاز به نوشتن پست 

عنوان مثال اگر مخاطبان شما  کند؟ به ها را راضی می مخاطبان دوست دارند درباره چه چیزی بدانند؟ چه چیزی آن

وانید  تهای اجتماعی صحبت کنید، بلکه می ای هستند، الزم نیست درباره آغاز کار در شبکه وکار خود حرفه در کسب 

های اجتماعی ارائه دهید. این مرحله دقیقاا جایی است که  وکارها در شبکه اطالعاتی را درباره بهبود موقعیت کسب 

 کننده باشد. تواند کمک( می buyer personaپرسونای مشتری )

 . با انتخاب موضوع شروع کنید ۲

ک  موضوعی  دهید.  انجام  باید  که  است  کاری  اولین  وبالگ  موضوع  می انتخاب  انتخاب  با  ه  مرتبط  باید  کنید 

 عالقه مخاطبان شما، مناسب برای سئو و متناسب با هدف اصلی از تولید محتوا باشد. وکار شما، مورد کسب 

 . یک مقدمه جذاب بنویسید۳
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توجه مخاطب دارند. اگر مقدمه نوشته جذاب نباشد ممکن است   های ابتدایی نقش بسیار مهمی در جلبپاراگراف 

توانید با یک طنز، داستان یا آمار و ارقام جالب شروع  خواندن ادامه متن خودداری کند. مقدمه پست را می  کاربر از

 کند. صورت کامل توضیح دهید. این مرحله، کاربر را به ادامه خواندن تشویق می کنید و سپس، هدف از پست را به 

 . محتوای خود را سازماندهی کنید۴

شده در یک پست بسیار زیاد باشد و دنبال کردن آن برای خواننده مشکل ای ارائه هممکن است اطالعات و داده 

توانید از  شوند. برای این کار می ها، مرتب میبندی آنباشد. این مسئله با مرتب کردن مطالب از طریق تقسیم

 ، استفاده کنید.HubSpotهای آماده و رایگان قالب 

 . محتوای مورد نظر را بنویسید۵

های  ها و دادهن مرحله باید محتوای خود را با استفاده از اطالعات خود یا از طریق جستجوی اطالعات، مثال در ای

 دیگر بنویسید.

 . پست خود را ویرایش کنید۶

شود. اهمیت آن را نادیده نگیرید. اصول  های وبالگ محسوب می ها بخش بسیار مهمی در پست ویرایش پست 

ها رعایت شوند.  صورت کامل در پست های بصری، تیترها و زیر تیترها باید به ، ویژگی نگارشی، قوانین دستور زبان

اندازه و فرمت مناسب برای عنوان  تاثیر زیادی در زیبایی پست ها و زیر عنوان رعایت کردن  از  ها  ها دارد. یکی 

ها  صالح نکات ویرایشی پست نویسان ایرانی، ویراستیار است که از آن برای اافزارهای مورد استفاده وبالگ نرم 

 کنند.استفاده می

 در پایان پست قرار دهید CTA. یک دکمه ۷

نظر شماست، مثالا  قرار داده شود تا خواننده به سمتی که مورد   Call to Actionدر پایان هر پستی باید یک دکمه  

صورتی که کاربر بر روی این  نام در وبینار و …  هدایت شود. در ، ثبت eBookعضویت در خبرنامه وبالگ، دانلود  
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بط  های مرتتوانید از این دکمه برای هدایت خواننده به پست شود. همچنین میایجاد می leadدکمه کلیک کند، 

 با موضوع پست استفاده کنید.

 سازی کنید. پست را بر اساس سئو بهینه۸

سازی کنید. تعداد تکرار  لحاظ سئو بررسی و بهینهپس از اینکه نوشتن و ویرایش پست تمام شد، دوباره آن را از

د. در صورتی که ترکیب  ها نکنیچیز را فدای تراکم کلیدواژه کلیدواژه در متن را مبنای بهبود سئو قرار ندهید و همه 

تر و کاربرپسندتر باشد، بهتر  کوتاه  URLزند، این کار را انجام دهید. هرچه ها به تجربه کاربری آسیب نمیکلیدواژه

سازی برای نمایش در  ها و بهینه(، زیرعنوان Meta Descriptionخواهد بود. برای بهبود سئو به توضیحات متا )

 موبایل توجه داشته باشید. 

 یک عنوان جذاب انتخاب کنید .۹

 ترین مراحل برای جذب مخاطبین، انتخاب یک عنوان جذاب است.یکی از مهم

 های بالگ در کسب و کار نقش پست 
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شود، یک صفحه جدید را به  شود. هر پستی که در وبالگ نوشته می سایت می . منجر به افزایش ترافیک وب ۱

هایی که شما برای حضور در صفحات جستجو دارید را افزایش  موضوع، تعداد فرصت کند. این  سایت اضافه می وب 

یابد. همچنین، هر پست جدیدی که در وبالگ منتشر  سایت نیز افزایش میدهد. در نتیجه ترافیک ارگانیک وب می

ن جدید و  تواند باعث جذب مخاطبیهای اجتماعی به اشتراک گذاشته شود، می صورتی که در شبکهشود، در می

 سایت را نیز ارتقا دهد.تواند سئو وب نهایت، افزایش ترافیک شود. این موضوع میدر 

توانید از طریق اضافه کردن  سایت، می شود. پس از هدایت ترافیک به وب می  Lead. منجر به تبدیل ترافیک به  ۲

CTA (Call To Action)  شده را به به هر پست وبالگ، کاربران جذبlead ل کنید.تبدی 

های خوب  شود. وبالگ وکار می . ارائه اطالعات ارزشمند و مفید در وبالگ، باعث افزایش اعتبار و قدرت کسب ۳

های مفید، اعتبار برند را نزد مشتریان  ها را پاسخ دهند. تولید پست leadها یا  توانند سواالت رایج مشتریمی

 دهد.افزایش می 

 ۲۱کنند.  وکار خود دریافت می باالتری در کسب   ROIکنند،  ستفاده میهای بالگ ا. اغلب بازاریابانی که از پست۴

 کنند.های بالگ، خرید می کنندگان آنالین آمریکایی براساس توصیه درصد از مصرف 

 (Social Media Postهای شبکه اجتماعی ). پست۲

از ایجاد آن باید به انتشار آنالین  در حوزه بازاریابی محتوایی، ایجاد یک محتوای خوب تنها نیمی از راه است. پس  

های اجتماعی  نظر در رسانه ترین راهی که ممکن است به ذهن شما برسد، انتشار محتوای مورد آن فکر کنید. ساده 

امروزه همه شرکت  دارد.  به تالش  نیاز  و  نیست  این موضوع خیلی ساده  اما  در شبکه است،  اجتماعی  ها  های 

و دارند.  کاربری  حساب  است.  مختلف،  مخاطبان  به  آسان  دسترسی  و  شدن  فراگیر  محتوا  نوع  این  برتر  یژگی 

پست توئیت  پست ها،  و  اینستاگرام  ویدئوهای  و  تصاویر  فیسبوک،  شبکه های  سایر  انواع های  اجتماعی،  های 

پست  در  که  هستند  شبکه محتواهایی  می های  مطرح  اجتماعی  می های  و  منشن  شوند  لینک،  دارای  توانند 

(mention .و هشتگ باشند. این محتواها به دلیل فراگیر بودن مورد توجه بسیاری از بازاریابان قرار گرفته است )
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وکار به کیفیت پست، نوع محتوا و محبوبیت آن برند های شبکه اجتماعی هر کسب گذاری پستمیزان به اشتراک 

 بستگی دارد. 

 ایی های اجتماعی در بازاریابی محتومزایای استفاده از شبکه 

 کند:های اجتماعی را مشخص می مزایای زیر، اهمیت استفاده از شبکه 

 ای عملکرد و …(های اجتماعی )دستیابی به مخاطبین هدف، آنالیز لحظه قدرت نفوذ باالی شبکه  •

با مخاطبین،   • گفتگو  ایجاد  از محتوای بصری،  استفاده  به مخاطبین،  )دستیابی  برند  از  آگاهی  افزایش 

 ها، ایجاد اعتبار(جه تالش گیری نتیاندازه

 inboundافزایش ترافیک  •

 بهبود سئو )احتمال بیشتر برای پیدا شدن در نتایج جستجو( •

 (conversion rateافزایش نرخ همگرایی ) •

 راضی کردن مشتریان  •

 بهبود وفاداری به برند  •

 محتوای مناسب برای هر رسانه اجتماعی چیست؟ 

های اجتماعی نمایش داده شود.  عنوان یک پست در شبکه تواند به …( میهر محتوایی )نوشته، تصویر، ویدئو و  

پست  نظیر  ایبوک محتواهایی  بالگ،  نقلهای  نکات،  موردی،  مطالعات  رویدادها،  قولها،  کوتاه،  ویدئوهای  ها، 

د اما هر  های اجتماعی به اشتراک گذاشته شونعنوان یک پست در شبکه توانند به ها میها و اطالعیه اینفوگرافیک 

هایی که در توئیتر به  عنوان مثال پستهای اجتماعی به اشتراک گذاشته شود. به محتوایی نباید در همه رسانه 

های اینستاگرام متفاوت هستند. هر پلتفرمی مخاطبان خاص خود را دارد و هر  شوند با پستاشتراک گذشته می 

بندی های اجتماعی، طبقه . برای انتشار محتوا در شبکه کند داردمخاطب انتظار مشخصی از پلتفرمی که دنبال می 

 زیر را در نظر داشته باشید:

• Facebook : ویدئو و محرک محتوا 
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• Instagram:   هاها و داستان قولها و ویدئوهای باکیفیت، نقلعکس 

• Twitter:  های بالگ و  اخبار، پستGIF 

• LinkedIn : های شغلی، اخبار شرکت و محتوای تخصصیفرصت 

 های اجتماعی لید لید در شبکه تو

های های اجتماعی و سایر پلتفرم های اجتماعی، ابتدا باید تفاوت بین پلتفرم برای موفقیت در ایجاد لید در شبکه 

های  های اجتماعی به دنبال برقراری ارتباط با سایرین هستند. کاربران شبکه بازاریابی را درک کنید. مردم در شبکه 

طور کلی این کاربران به دنبال  فرد باشند. به اعتماد و منحصربه برندها انتظار دارند صادق، قابل   اجتماعی از افراد و

خواسته  دانستن  با  هستند.  واقعی  به تعامالت  مشتریان،  انتظارات  و  میها  پست راحتی  طریق  از  های  توان 

 ها است:در این پلتفرم  leadهای ایجاد ترین راه تولید کرد. موارد زیر از رایج  leadهای اجتماعی، شبکه 

 پیشنهادهای ویژه ارائه کنید. )کد تخفیف، جایزه و …(  •

 محتواهای ارزشمند، حتی از سایر منابع معتبر را تبلیغ کنید. •

 استفاده کنید.  CTAهمیشه از صفحه فرود و دکمه  •

 ها بپرسید. آنهای مخاطبان را از خواسته  •

 ترین پلتفرم اجتماعی تمرکز کنید. روی مناسب  •

 خصوص در اینستاگرام و فیسبوک مسابقه برگزار کنید، به  •

 های اجتماعی در بازاریابی محتوایی سازی شبکه نکته برای بهینه  ۸

 شود. ها می ییت درصدی ریتو    ۱۵از تصویر در توئیتر استفاده کنید: انتشار تصویر در توئیتر منجر به افزایش  .۱

 هر محتوا را بیش از یک بار منتشر کنید. . ۲

 های اجتماعی استفاده کنید.شبکه  برای پست  A/Bاز آزمون . ۳

 به مخاطبان هدف توجه داشته باشید.. ۴
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 محتوای خود را در بهترین زمان روز به اشتراک بگذارید.. ۵

 سازی کنید.بهینه محتوا را برای هر رسانه اجتماعی . ۶

 از اعداد، ارقام و آمار جالب استفاده کنید.. ۷

 حتی نسبت به نظرات منفی، بازخورد مثبت داشته باشید و در جهت راضی کردن همه مشتریان قدم بردارید. . ۸

 (Ebookکتاب الکترونیکی ) .۳

( الکترونیکی  کتاب  مردم،  اغلب  کتاب Ebookبرای   ، می(  که  آنالینی هستند  مواقع های  در  و  کرد  دانلود  توان 

منزله فرصتی برای  ها برای بازاریابان، به ها برای بازاریابان معنای متفاوتی دارند. ایبوک استراحت خواند، اما ایبوک 

شوند  های جدید محسوب می  Leadتر از همه، ایجاد  وکار، افزایش اعتبار و مهمایجاد دیدگاه دقیق نسبت به کسب 

استفاده  ای مورد صورت گسترده ها امروزه به ر استراتژی بازاریابی محتوایی خود به کار برد. ایبوک توان آن را دو می 

هزار دالر رسیده و انتظار    ۱۴به بیش از     ۲ ۲ها در سال  گیرند. درآمد حاصل از فروش ایبوک بازاریابان قرار می 

ها های طوالنی محتوا هستند که ایجاد آن فرمت ها، جز  ٪ رشد کند. ایبوک ۱۵.۰تا    ۲۴ ۲رود این درآمد تا سال  می

 ها به زمان بیشتری نسبت به سایر محتواها نیاز دارد.و خواندن آن 

 ( در تولید لیدEbookنقش کتاب الکترونیکی )

  CTAشود. زیرا مردم برای دانلود ایبوک باید بر روی  محسوب می  Leadها برای تولید  ایبوک، یکی از بهترین راه 

ها با استفاده از   leadشود. برای موفقیت در جذب  می  leadموجود در وبالگ کلیک کنند و این کار باعث ایجاد  

 ایبوک، نکات زیر را در نظر داشته باشید: 

افرادی   • به  را  ارزشمندی  محتوای  باید  الکترونیکی خوب،  کتاب  به  یک  سوالشان  پاسخ  یافتن  برای  که 

واقع، نقطه ارتباط شما با خواننده است. بسیار مهم است پردازند، ارائه دهد. ایبوک در خواندن ایبوک می 

که مطالب موجود در ایبوک، دقیقاا همان اطالعات و محتوایی را بیان کند که در صفحه فرود یا ایمیل  
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نهایت، مخاطبان خود را از دست این صورت، اعتماد کاربران و در اید. در غیر  ارسالی به کاربر قول داده 

 دهید.می

صورت دقیق آن را توضیح دهید؟ ایبوک،  آیا قصد دارید درباره یک موضوع خاص به بحث بپردازید و به  •

های طوالنی، بهترین نوع محتوا برای بیان دقیق موضوعات است. های وبالگ، حتی پست خالف پست بر 

 توانند اطالعات بیشتری از شما دریافت کنند.تر شوید، مخاطبان میموضوع عمیق   هرچه در یک

های صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهید تا ایدهها را به در مراحل آغازین بازاریابی، بهتر است ایبوک  •

ی دانلود  شما در سطح وسیعی گسترش یابد. بسیاری از بازاریابان از تکنیک دریافت آدرس ایمیل به جا

ایبوک  از این طریق، لیست ایمیلها استفاده می رایگان  افزایش میکنند و  را  از این  های خود  دهند و 

 کنند.ها در قیف بازاریابی استفاده میآدرس ایمیل 

 هایی دارد؟( چه ویژگی Ebook)  صفحه فرود کتاب الکترونیکی

 

مورد است. صفحه فرود ایبوک    ۷دهد که شامل تمامی  را نشان می  Hubspotهای  تصویر باال، صفحه فرود ایبوک 

و   کند  برای مخاطبان مشخص  را  ایبوک  ارزش  اطالعات،  ارائه  از طریق  باید  برای مخاطبان  ارسالی  ایمیل  یا  و 
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معاوضه کنند و یا برای دانلود ایبوک پول بپردازد. مخاطبان را قانع کند که آدرس ایمیل خود را در ازای دانلود ایبوک  

 صفحه فرود ایبوک، باید موارد زیر را برای مخاطبان مشخص کند: 

 عنوان کتاب الکترونیکی •

 های کتاب الکترونیکیزیر عنوان  •

 توضیحات مورد نیاز برای توصیف ایبوک  •

 های ایبوک ویژگی  •

 تصاویر موجود در ایبوک  •

 ( leadفرم لید ) •

 CTAدکمه   •

 زایای کتاب الکترونیکیم

 شود. ها با برند شما میدهد که منجر به درگیری آن اطالعات مفیدی به مخاطبان هدف ارائه می  •

توانند منجر به افزایش رتبه سئو  های دیگر محتوا که قابل جستجو هستند، ایبوک ها نیز میمانند فرمت  •

 شوند.

 کند.یک محتوای کاربرپسند ایجاد می •

 ترونیکیمعایب کتاب الک

 یکپارچه ایجاد کند. ربط و غیر تواند یک محصول بیناهماهنگی بین طراح و نویسنده خوب می •

ها پرداخته نشود، ممکن است باعث خسته  صورتی که به خوبی به آنها، در به دلیل طوالنی بودن ایبوک  •

 شدن مخاطب شود. 
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 سخن پایانی در انواع محتوا در بازاریابی 

  ک بازاریابی محتوایی، سه نوع از محتواهای قدرتمند که در استراتژی بازاریابی محتوایی مورد ایبو از    بخشدر این  

  قسمت را بیان کردیم. در    leadها در تولید  ها و نقش هر یک از آن گیرند را توضیح دادیم و ویژگی استفاده قرار می 

عه موردی و وبینار است را توضیح خواهیم داد.  آینده نیز آخرین بخش از انواع محتوا که شامل پادکست، مطال

 . برای یادگیری نکات مربوط به انواع محتوا، با ما همراه باشید 
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 ( چیست؟ White Paper. مقاله سفید ) ۱

پردازیم. مقاله  می وکار  این نوع از محتوا در صنایع مختلف تعاریف متفاوتی دارد، اما به تعریف رایج در حوزه کسب 

کند و سفید یک گزارش متقاعدکننده، معتبر و عمیق درباره یک موضوع خاص است که یک مسئله را مطرح می 

کنند.  دهد. بازاریابان از این محتوا برای توضیح و ترویج یک راه خاص استفاده می حل مسئله را نیز توضیح میراه 

ستند. اغلب این مقاالت در ازای دریافت آدرس ایمیل و سایر  این محتواها راهنماهای پیشرفته حل مسائل ه

اطالعات شخصی، قابل دانلود هستند و از این لحاظ عملکرد خوبی برای تولید سرنخ یا لید دارند. هدف اصلی از 

رسانی و متقاعد کردن مخاطبین بر اساس آمار، ارقام و شواهد واقعی است. موضوع انتشار این مقاالت اطالع

می مقاال سفید  )ت  موردی  مطالعات  شامل  کتاب Technical Case Studiesتواند  یا  و  راهنما  (  های 

(Reference Guide .باشد ) 

درصد از محتوا باید جنبه     ۲درصد از محتوای این مقاالت باید جنبه آموزشی داشته باشند و تنها     ۶طور کلی  به 

 واها به جای فروش، آموزش به مخاطبان است. گونه محتتبلیغاتی داشته باشد. در واقع تکنیک این

 مقاله سفید با ایبوک و پست بالگ چه تفاوتی دارند؟

 ها است.شود، اندازه، ظاهر و زمان مورد نیاز برای تولید آن مواردی که باعث تفاوت این محتواها با یکدیگر می

که تولید و انتشار حالیدارد، در های بالگ به زمانی بین چندین ساعت تا چندین هفته نیاز نوشتن پست  •

 یک مقاله سفید خوب به چندین هفته تا چندین ماه زمان نیاز دارد.

سفید، جدی • مقاالت  پستمحتوای  از  ایبوک تر  به  نسبت  و  است  بالگ  پست های  و  به  ها  بالگ  های 

های  در پست توانند ادامه موضوعاتی باشند که شما  ها می جستجو و تحقیق بیشتری نیاز دارد. ایبوک 

ها و مقاالت سفید از یک الگوی یکسان برای شروع  پردازید. در ایبوک ها می صورت منظم به آن بالگ به 

واقع مقاالت سفید شود اما خوانندگان از این مقاالت انتظار تحقیقات بیشتری را دارند. در استفاده می 

 شود. محتوای آکادمیک استراتژی بازاریابی محسوب می 
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کننده به نظر  آیند و ممکن است خسته حساب می   ید جزء آن دسته از محتواهای طوالنی به مقاالت سف •

منظور افزایش اطالعات  ای به خواندن مقاالت سفید ندارند، اما به بیاید، اما اشتباه نکنید. اغلب مردم عالقه 

 شوند. های خود درباره یک موضوع خاص، مجبور به خواندن میو دانسته 

 ک مقاله سفید خوب چیست؟ های یویژگی

نیاز خاصی باشد، اما برای تولید و انتشار یک مقاله  توان گفت یک مقاله سفید باید دارای پیش طور خاص نمیبه 

 سفید، باید به موارد زیر توجه کرد: 

 طول مقاله سفید  •

صورتی که موضوع  صفحه باشند و شامل تصاویر، نمودارها و مراجع باشند. در   ۲گونه مقاالت نباید کمتر از  این

صفحه هم برسد.     ۵    تواند به بیش ازای باشد که به جزئیات زیاد نیاز داشته باشد، طول این نوع محتوا می گونه به 

نه مقاالت سفید، بین البته احتمال این اتفاق کم است. براساس گفته برخی از متخصصان حوزه محتوا، اندازه بهی

 صفحه است. ۱۴تا  ۳

 ساختار مقاله سفید  •

این محتواها معموالا دارای یک صفحه عنوان، فهرست مطالب، خالصه، مقدمه، چندین صفحه برای بیان مشکل،  

حل مورد نظر استفاده  شده برای حل مسئله، صفحاتی از یک مثال واقعی که از راههای ارائهصفحاتی درباره فرضیه 

بندی مطالب هستند. دقت داشته باشید که تمامی ادعاهای  نهایت یک جمع اند و در ده و نتیجه مطلوبی گرفته کر

 خود را با استناد به مدارک و شواهد واقعی ثابت کنید.

 فرمت مقاله سفید •

 شوند. منتشر می  PDFاین مقاالت در فرمت  

 استایل مقاله سفید •
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شود که  ی، جدی، دارای نوشته روان و ویرایش خوب باشد. پیشنهاد می اصورت حرفه ظاهر این مقاالت باید به 

 ها استخدام شود. ها و رنگ بندی صفحات، تصاویر، فونت یک گرافیست برای طرح 

 (Podcast. پادکست )۲

فرد  به منحصر های  وکار به راه عنوان صاحب یک کسب فضای اینترنت میزبان تعداد زیادی محتوا است و شما به 

های  عنوان یکی از شیوه های اخیر به ها در سال نیاز دارید تا بتوانید در میان رقبای خود مطرح شوید. پادکست 

، دارای نرخ  ۱۲ ۲تا    ۱۵ ۲ها در سال  توجه قرار گرفته است. پادکست   تولید محتوای جذاب در استراتژی محتوا مورد 

دهد که هنوز بازار از این نوع محتوا اشباع نشده و همچنان  می   درصدی بوده است. این موضوع نشان  ۲۳رشد  

های مختلف مانند های صوتی را دانلود کنند و از طریق دستگاه توانند این فایلدر حال گسترش است. کاربران می 

رباره  ها اغلب شامل صدای یک نفر یا گروهی از افراد است که دکامپیوتر، موبایل، تبلت و … گوش دهند. پادکست 

 کنند.یک موضوع خاص صحبت می

 هامزایای پادکست 

 ها ساده است.تولید پادکست  •

 بخشد.وکار شما هویت میبه کسب  •

 دسترس است.ها برای مخاطبان ساده و قابل استفاده از پادکست  •

 توانند به آن گوش بدهند.مخاطبان در هر موقعیت و زمانی می  •

 شود. باعث تنوع در استراتژی محتوا می  •

 شود. ( میbrand awarenessوکار مناسب است و باعث بهبود آگاهی از برند )رای تبلیغ کسب ب •

 اثربخشی صدا بیشتر است.  •
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 وکارها چیست؟ در کسب نقش پادکست 

رتبه  پادکست برای  در موتورهای جستجو میبندی  تکنیکها  از  تا در صفحات جستجو  توان  کرد  استفاده  هایی 

های مرتبط برای هر پادکست  استفاده از عناوین بهینه و هدفمند و یک متن کوتاه با کلیدواژه نمایش داده شوند.  

طور منظم پادکست تولید کنید، ممکن است  شود. همچنین اگر به ها در صفحه جستجو می باعث نمایش پادکست 

تیجه مثبتی خواهد  ها به صفحه شما لینک دهند که در قرارگیری در صفحه موتورهای جستجو ن سایتسایر وب 

سایت و استراتژی محتوای سایت شما ایجاد  ها، اثرات مثبتی بر وب ها و صفحات آن داشت. بنابراین پادکست 

 خواهد کرد. 

بزرگترین سرمایه مورد نیاز برای تولید پادکست، زمان است و مانند هر محتوای دیگری، هرچه زمان بیشتری برای  

افزار ضبط و ویرایش  یافت خواهید کرد. یک میکروفون، یک هدفون و یک نرم تولید آن بگذارید نتیجه بهتری در

 تمام تجهیزاتی است که برای تولید پادکست نیاز دارید. 

 موضوعات رایج برای تولید پادکست 

 توانید از موضوعات زیر استفاده کنید: برای تولید پادکست می 

 وکارتان ر کسب های بدست آمده دهای موفقیت یا پیشرفت آخرین داستان  •

 روز اخبار جدید و موضوعات مطرح و به  •

 مسائلی که برای شما و مخاطبان هدفتان مهم است.  •

 ها یا اینفوگرافیک های قدیمی بالگ( تکرار مجدد محتواهای قبلی در قالب پادکست )به عنوان مثال پست  •

 مصاحبه با کارشناسان مهمان در برنامه  •

 وکارتان باشد. عات و اشتیاق شما در کسب دهنده مهارت، اطال موضوعاتی که نشان  •

 (webinar. وبینار ) ۳
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که در  حالیتوانند درراحتی میشوند و کاربران به صورت آنالین برگزار میوبینارها درواقع سمینارهایی است که به 

در    یی استراتژی بازاریابی محتواهای برتری یافتن  خانه هستند، از طریق اینترنت در وبینار شرکت کنند. یکی از راه 

برگزاری وبینار و دوره سال از طریق  این کار،  ارزشمند به مخاطبان است و  ارائه محتوای  های آنالین  های اخیر، 

 ها، نقش موثری در تولید لید یا سرنخ دارند. پذیر است. وبینار نیز مانند ایبوک امکان 

 

ها و شده در وبینارها بستگی دارد. شما باید برنامه ودن محتوای ارائه میزان موفقیت وبینارها به میزان ارزشمند ب

با وجود های واقعی و کاربردی را در وبینارها آموزش دهید. صنعت یادگیری الکترونیک بسیار وسیع است،  مهارت 

نسبت به    های آنالین خصوص در ایران در این زمینه وجود دارد. قطعاا برگزاری دوره های بسیاری به فرصت   این

سایر محتواها زمان بیشتری نیاز دارد اما موفقیت حاصل از این محتوا و عدم وجود رقبای زیاد در این زمینه،  

 ای برای اجرای آن است.کنندهدالیل قانع 

صورت رایگان و تنها در ازای دریافت اطالعات فردی کاربران  توانند به های الکترونیکی، وبینارها نیز میمانند کتاب 

تواند شیوه جدیدی از کسب درآمد محسوب شوند. در ایران نیز این  به مخاطبان ارائه شود. از طرفی، وبینار می 

 وکارهای آموزشی قرار گرفته است.توجه برخی کسب موضوع مورد 

 نکته مهم برای برگزاری وبینار  ۴
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فرم  در   .۱ در  حتماا  دارید  را  وبینار  برگزاری  قصد  که  و  ثبت صورتی  موضوعات  به  تا  کنید  مطرح  را  سواالتی  نام 

مندی  کنید باید مرتبط عالقه کنندگان در وبینار پی ببرید. موضوعی که برای وبینار انتخاب می های شرکت مندی عالقه 

ای باشد که عالقه مخاطبان را برانگیزد. پس از انتخاب موضوع  گونه مخاطبان هدف شما باشد و ارائه آن نیز به

به بای انتخاب کنید و موضوع مورد نظر  ارائه کنید. در صفحه وبینار،  د یک عنوان جذاب  صورت ساده و مفهوم 

چیز را توضیح ندهید و اجازه دهید که مخاطبان برای برطرف کردن حس کنجکاوی  موضوع را مطرح کنید اما همه 

 نام کنند. خود برای یادگیری در وبینار ثبت 

شود.  کنندگان میترین بخش وبینار است. سخنران خوب باعث جذب شرکت ران مهمشاید بتوان گفت که سخن   .۲

نظر مسلط باشد، کاریزما داشته باشد  عنوان سخنران انتخاب کنید که کامالا به موضوع مورد بنابراین باید فردی را به 

 و توانایی جذب کاربران به صفحه کامپیوتر را داشته باشد. 

توانید یک نسخه از تر، می د که به نکات مثبت و منفی جلسه پی ببرید و از همه مهم شوضبط وبینار باعث می   .۳

نام کردند ولی به دالیلی نتوانستند به جلسه ملحق شوند، کنندگان و همچنین افرادی که ثبت وبینار را برای شرکت 

 پست بالگ استفاده کنید.عنوان یک شده را چندین روز بعد، به توانید ویدئوی ضبط فراهم کنید. همچنین می 

مهم  .۴ از  نظرات شرکت یکی  دریافت  بگیرید،  نظر  در  وبینار  در  باید  که  نکاتی  از ترین  است.  وبینار  در  کنندگان 

ها بخواهید برای وبینارهای آینده پیشنهاد دهند.  مخاطبان خود درباره کیفیت ارائه و سخنران سوال کنید و از آن

 های بازاریابی شما در آینده کمک خواهد کرد.بهبود تالش کنندگان به بازخوردهای شرکت 

  Teachableهای آنالین وجود دارد.  مانند سایر انواع محتوا، ابزارهای فراوانی برای توسعه و اجرای وبینار یا دوره 

 گیرند.ابزارهایی هستند که برای این کار مورد استفاده قرار می  Thinkificو 

 (Case Study. مطالعه موردی ) ۴

وکار شما است که چگونگی حل یک مشکل توسط محصوالت یا خدمات  مطالعات موردی، داستان موفقیت کسب 

، داستانی را  case studyکند. نیازی نیست این داستان از طرف شما بیان شود، بلکه  وکار را بیان میآن کسب 

فرد بودن آن  این نوع محتوا، منحصربه کنید. مزیت  کند که در آن شما به حل مشکالت مشتریان کمک مینقل می
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افتد این است که تنها به گزارش نتیجه پرداخته  ترین اشتباهی که در این نوع محتوا اتفاق می است. شاید بزرگ 

های وبالگ در نظر بگیرید  ها را مانند پست case studyشود.  کننده شدن محتوا می شود. این کار، باعث خسته 

 گویی استفاده کنید.های داستان و از المان

 های زیر باشد: مطالعات موردی، باید شامل بخش 

۱. case study   حل و نتایج حاصل را توضیح دهید.ای از داستان آغاز کنید و مسئله، راه خود را با خالصه 

شود. زمانی که داستان  می  case studyای است که باعث برتری یافتن یک  مصاحبه با مشتریان واقعی، نکته  .۲

نظر توضیح    گذاری بیشتری خواهد داشت. در این قسمت، مسئله مورداز زبان یک مشتری واقعی گفته شود، تاثیر 

 شود. داده می 

حل، همه مخاطبان  ما گفته شود. هنگام مطرح کردن راه شده توسط ش  حل ارائه   پس از طرح مسئله، باید راه  .۳

وکار خود را در نظر بگیرید و سعی کنید مشتریان را به سمت استفاده از محصوالت و خدمات خود سوق  کسب 

 دهید.

می   .۴ خوانندگان  برای  بیشتر  جذابیت  به  منجر  ویدئوها  و  تصاویر  نظیر  بصری،  ارائه  محتوای  همچنین  شود. 

 کند.تر میها مناسب هستند و مقایسه نتایج را برای مخاطبان ساده case studyی نمایش نتایج  نمودارها برا

 ( Email Marketingایمیل مارکتینگ ) .۵

واقع، به  های مختلف بازاریابی داشته است. در را در بین روش  ROIسال اخیر باالترین نرخ     ۱ایمیل مارکتینگ در  

دالر کسب درآمد کنید.    ۴توانید تا  کنید، می( هزینه میEmail marketingدالر که در ایمیل مارکتینگ )  ۱ازای هر  

ایمیل در هر نشست ) از سایر روش sessionزیرا نرخ همگرایی  باالتر  به (  ایمیل مارکتینگ  ها است.  طور کلی، 

 شود. های بازاریابی آنالین محسوب میترین استراتژی همچنان جزء موفق 

 چگونه باید از ایمیل مارکتیگ برای بهبود استراتژی محتوا استفاده کنیم؟
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صورتی که بدانید  بسیار ارزشمند است اما در   ییاستراتژی بازاریابی محتوا  یاستفاده از ایمیل مارکتینگ برای ارتقا

،  ییگذاری بیشتر بازاریابی محتوایر های زیر باعث تاثچگونه این کار را انجام دهید تا موثر واقع شود. دنبال کردن گام 

 نهایت، افزایش فروش خواهد شد.افزایش ترافیک در وب سایت شما و در 

 

 . نوع محتوا را انتخاب کنید ۱

ها ثابت کنید که بازگشایی ایمیل انتخاب  پس از بازگشایی ایمیل توسط مخاطبین، فرصت کمی دارید تا به آن 

 گیرید باید برای مشترکین لیست مناسب باشد.های خود در نظر میبرای ایمیلدرستی بوده است. محتوایی که 

 ها قرار دهید. باید محتوای مناسب مخاطبین هدف خود را در ایمیل •

 ها همخوانی داشته باشد. این محتوا باید توجه مشترکین را جلب کند و با عالیق آن  •

ای باشد که مخاطب متوجه  گونه میل باید به محتوای انتخابی باید به نفع مخاطبین باشد. محتوای ای •

 اهمیت و مزیت آن شود. 

وکار شما شود. این محتوا باید به  نظر باید منجر به ایجاد تعامل و ارتباط مخاطب با کسب محتوای مورد  •

 ماندگار شدن نام برند شما در ذهن مخاطب کمک کند. 

 های خبرنامه از لینک استفاده کنید. در ایمیل۲
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تواند با استفاده از قرار  سایت خود لینک دهید. این کار می پس از انتخاب محتوای مناسب باید به صفحات وب 

تر باید جذاب، خاص و استراتژیک باشد. هرچه طراحی این دکمه جذاب   CTAانجام شود. دکمه    CTAدادن دکمه  

راحتی دهید باید به ه در ایمیل ها قرار می باشد مشترکین بیشتری تشویق به کلیک بر روی آن خواهند شد. لینکی ک

کنید؟ ها کلیک می های متنی دریافت کنید، روی آن در صورتی که شما ایمیلی پر از لینک  قابل شناسایی باشد.

کننده باشد.  دهید، از نظر بصری به اندازه کافی جذاب و قانع هایی که در ایمیل قرار میبنابراین سعی کنید لینک 

درصدی نرخ    ۲۶، باعث افزایش  CTAهای متنی به دکمه  ، تغییر لینک Campaign monitorرش  بر اساس گزا

 شود. کلیک می 

 سازی کنید. محتوا را براساس اطالعات مشترکین، بهینه۳

کند که ایمیل ارسالی از طرف شما برای مشترکین مفید واقع شده باشد. در صورتی محتوای شما موفق عمل می

ایمیل  صورتی در  آن که  یا عالیق  نیازها  با  مرتبط  نباشد، هیچ ها  زمان صرف نمی ها  آن،  برای خواندن  کند. کس 

های های ارسالی برای مخاطبین خود را براساس اطالعاتی، نظیر اطالعات جغرافیایی، داده بنابرین محتوای ایمیل 

 سازی کنید.سایت بهینه وب   های سابق و رفتار مشترکین درونشناسی، وضعیت خرید جمعیت 

 ایمیل مارکتینگ را آنالیز کنید های . نتایج کمپین۴

گیری نرخ بازگشایی، نرخ کلیک و نرخ  کند. اندازهاید را فراهم می ایمیل مارکتینگ امکان ارزیابی آنچه انجام داده 

ام لینک، بهترین نتیجه را برای  کند تا متوجه شوید که کدام استراتژی، کدام محتوا و کد همگرایی به شما کمک می 

های ایمیل مارکتینگ، استفاده  های پی بردن به بهترین کمپین شما به همراه داشته و باید تکرار شود. یکی از راه 

 است.  A/Bاز آزمون 

 خبرنامه خوب باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

ها، یکی از اند اما محتوای این خبرنامه ت کرده های خبرنامه را ثابآوری ایمیلمطالعات زیادی، تاثیرگذاری و سود

 رود. ترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک کمپین ایمیل مارکتینگ به شمار می مهم 
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 ها باید آموزنده باشد. محتوای خبرنامه۱

 توجه مشترکین قرار گیرد. کند تا محتوای خبرنامه شما مورد های زیر به شما کمک میایده

وکار خود فکر کنید که ممکن است  جالب و نکات آموزنده استفاده کنید. به نکات مرتبط با کسب از حقایق   •

تواند در خبرنامه خود، به  فروشی آنالین می عنوان مثال، یک گل برای مخاطبین شما نیز جالب باشند. به 

ها جذاب است،  گل  بر اینکه برای دوستدارانها بپردازد. این موضوع عالوه بیان نکات جالب درباره گل 

 نظر نیز هست.وکار مورد مرتبط با کسب 

اخبار مرتبط با صنعت را در خبرنامه خود قرار دهید. اینکه در دنیای صنعت چه اتفاق جدید افتاده و چه  •

 وکار شما خواهد داشت نیز ممکن است برای مخاطبان جذاب باشد.تاثیری بر کسب 

 باط برقرار کند. محتوای خبرنامه باید با مشترکین ارت۲

 وکار تشویق کند. ها، باید از محتوایی استفاده کنید که مخاطبین را به برقراری ارتباط با کسب در خبرنامه 

عنوان مثال یک عبارت ساده »این    ها گفته شود تا کاری را انجام دهند. به مردم اغلب نیاز دارند تا به آن •

 تواند منجر به افزایش تعامالت مشترکین خبرنامه شود. ی ایمیل را با دوستان خود با اشتراک بگذارید« م

که بتوانید صورتی تواند دارای طنز باشد. همه مردم دوست دارند بخندند. بنابراین در محتوای خبرنامه می •

توانید با مخاطبان خود ارتباط  یک عکس، ویدئو یا داستان طنز در محتوای ایمیل خبرنامه قرار دهید، می 

 برقرار کنید. 

 . خبرنامه باید یکپارچه باشد ۳

بندی مشخص و  ایمیل خبرنامه خود را نوعی روزنامه یا مجله فرض کنید. ارسال ایمیل خبرنامه باید دارای زمان 

موقع به دستشان  بندی عادت کرده و انتظار دارند به کنندگان ایمیل خبرنامه به برنامه زمان منظمی باشد. دریافت 

 برسد.

 ان خبرنامه دقت کنید. در انتخاب عنو۴
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آخرین گام در موفقیت خبرنامه، نوشتن عنوان جذاب است. انتخاب عنوان جذاب باعث تشویق مشترکین به باز  

 شود. کردن ایمیل می 

 چگونه محتوای مناسب را انتخاب کنیم؟

های در دسترس برای تولید محتوا استفاده کنید. در  توانید از گزینهپس از مشخص شدن استراتژی بازاریابی، می

صورت کامل توضیح دادیم. استفاده از یک نوع محتوا یا  تمامی انواع محتوا و کاربرد هر یک را به   بخشاین سه  

عالقه شما است، ممکن است    تعداد بسیار زیادی از انواع محتوا، تنها به دلیل اینکه متناسب با بودجه شما یا مورد 

جمله موارد زیر را در نظر  ، باید عوامل زیادی ازمنجر به موفقیت در استراتژی محتوا نشود. برای انتخاب نوع محتوا

 .داشته باشید 

 

 . مخاطبین هدف شما چه کسانی هستند؟ ۱

خواهید چه پیغامی را به  سوالی که قبل از تولید محتوا باید از خود بپرسید، این است که با ایجاد این محتوا، می

د مخاطبین خود را از لحاظ سن، موقعیت مکانی،  چه کسی منتقل کنید؟ برای موفقیت در بازاریابی محتوا، بای

عالقه  تحصیالت،  تقسیمسطح   … و  روشمندی  از  اطالع  برای  کنید.  تقسیمبندی  به  های  مربوط  پست  بندی، 
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بندی مخاطبین و اتوماسیون در ایمیل را بخوانید. هرچه اطالعات بیشتری از مخاطبین در دسترس داشته  تقسیم

های مختلف مخاطبین تولید کنید. پس از شناخت مخاطبین  حتوای مناسب برای گروه توانید مباشید، بهتر می 

تواند در مخاطبین هدف  می  ییتوانید تصمیم بگیرید که استفاده از کدام نوع محتوا در بازاریابی محتواهدف، می

سال مناسب    ۲۵ا  ت  ۱۵سایت برای گروه سنی  گذار باشد. به عنوان مثال وجود یک بازی جذاب در وب شما تاثیر 

سایت است. بنابراین در صورتی که مخاطبین هدف شما، افرادی با این گروه سنی هستند، وجود یک بازی در وب 

 گذار باشد. تواند در جذب مخاطبین تاثیرمی

 . نوع محصوالت یا خدمات برند شما چیست؟۲

گذاری  قت داشته باشد. به عنوان مثال تاثیر باید با نوع برند یا محصول شما مطاب  ییطبیعتاا نوع بازاریابی محتوا

یک ویدئوی آموزشی یا نمایش تصاویر آموزشی درباره ساخت یک دیوار آجری، بیشتر از برگزاری یک وبینار درباره  

 این موضوع است. 

 . موقعیت شما در قیف بازاریابی و سفر مشتری چیست؟ ۳

که هدف شما از تولید محتوا چیست؟ آیا هدف شما افزایش  یکی دیگر از سواالتی که باید از خود بپرسید این است  

را  آگاهی از برند است؟ یا می خواهید لید تولید شود؟ در هر مرحله از سفر مشتری باید محتواهای مشخصی 

( هستید به جای تکیه بر  Brand Awarenessاستفاده کرد. به عنوان مثال زمانی که در مرحله آگاهی از برند )

فردی،  ری، بیشتر بر تولید ویدئوهای جذاب تمرکز کنید. زیرا این نوع از محتواها به دلیل منحصربه محتوای نوشتا 

ماند و این دقیقاا همان هدفی است که شما در این مرحله از سفر مشتری به  بیشتر در خاطر مخاطبان باقی می

در  دیگر  سوی  از  هستید.  آن  زیصورتی دنبال  تعداد  به  دستیابی  شما  هدف  راه که  است،  مخاطب  اندازی  ادی 

 رسد.حل بسیار خوبی به نظر می های اجتماعی که شامل اینفوگرافیک و تصاویر است، راه های شبکه کمپین

 دهد.تصویر زیر، محتوای مناسب در هر مرحله را نشان می 
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 انواع محتوا  آخرین قسمت ازسخن پایانی در  

های صحبت کردیم و ویژگی   یی گذشته درباره انواع محتواهای پرکاربرد در استراتژی بازاریابی محتوا  بخشر سه  د

سرایی در  خواهیم درباره قدرت داستان می   این ایبوکآینده از    بخشصورت کامل توضیح دادیم. در  هر یک را به 

 صحبت کنیم.   ییاستراتژی بازاریابی محتوا
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 داستان سرایی در بازاریابی محتوایی استفاده کرد؟چرا باید از 

ها به بشریت  اند. آنهای مختلف مردم با یکدیگر داشته ها نقش مهمی در ارتباط نسل از زمان بسیار قدیم، داستان 

چرا  ها با یکدیگر شوند. اولین سوال منطقی این است که  اند تا جهان را درک کنند و باعث ارتباط انسان کمک کرده 

 سرایی در بازاریابی محتوایی استفاده کرد؟ دالیل زیادی برای این کار وجود دارد. باید از داستان

ها  صورت ذاتی، موجودی کنجکاو است و همچنین اغلب انسان ها برای مردم جالب هستند. انسان به . داستان ۱

ا تمایل دارند زمان زیادی را صرف شنیدن  ههای خوبی هستند. زمانی که یک روایت، تاثیرگذار باشد، انسان شنونده 

تر کند و هرچه بزرگ ها را دنبال میو پی بردن به داستان کنند. انسان در زمان کودکی نیز با عالقه زیادی افسانه 

ها در تمامی  توان گفت، داستان شود. می های دوستان، آشنایان و حتی افراد غریبه سرگرم می شود، با داستان می

 اند. ی انسان عجین شده مراحل زندگ

تر و  کنید، رابطه نزدیک شوند. زمانی که داستان را برای شخصی تعریف می ها منجر به ایجاد اعتماد می . داستان ۲

سایت نیز، شما را به خوانندگان داستان  شود. انتشار یک داستان جالب در وب تری با آن شخص ایجاد می صمیمی

 شود.تماد در مخاطبین می کند و باعث ایجاد اعتر مینزدیک

ها در مقایسه با ارائه آمار و حقایق، تاثیرگذاری بیشتری بر انسان دارند. مطالعات بسیاری تاثیر داستان  . داستان ۳

های با  خصوص داستان های جالب، به   اند که مغز انسان داستان ها ثابت کرده اند. آنبر مغز انسان را ارزیابی کرده 

اند، آن را به  درصد از افرادی که داستانی را شنیده ۷۵سپارد. کند و به خاطر می بهتر درک می محتوای احساسی را 

 درصد از افراد، قادر به یاد آوردن آمار و ارقام هستند.  ۵که تنها صورتیآورند، درخاطر می 

 سرایی چه ارتباطی با بازاریابی محتوایی دارد؟ داستان

بازاریابی محتوایی، موضوع تازه داستان  ها قبل مورد استفاده قرار  ای نیست، بلکه این تکنیک از سالسرایی در 

های اجتماعی از این تکنیک استفاده کردند. هایی مانند کوکاکوال، پیش از پیدایش اینترنت یا شبکه گرفته. برند می

عنوان یک راه خوب برای دسترسی به مخاطبان  ان سرایی به تواند از تکنیک داستوکاری می در حال حاضر، هر کسب 
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شبکه  کند.  پست استفاده  و  اجتماعی  ساده های  را  کار  این  انجام  بالگ،  در  های  تصاویر  است.  کرده  قبل  از  تر 

 کننده داستان هستند. های بالگ در وردپرس، همگی بیان اینستاگرام، ویدئوها در یوتیوب یا آپارات، پست 

تواند در خلق و روایت داستان  سرایی مییکی از عوامل موفقیت در بازاریابی محتوایی است. داستانروایت خوب،  

ای که منجر به ایجاد اشتیاق  العاده های فوق منظور ایجاد داستان های بازاریابی محتوایی کمک کند. به به کمپین 

که موفق شوید  صورتی رند، تمرکز کنید. در مردم شود، باید بر آنچه مردم دوست دارند بشنوند و به اشتراک بگذا

(  word of mouthدهان ) به سرعت از طریق بازاریابی دهان های شما به نظر مخاطبان خود را جلب کنید، داستان

 یاید. های اجتماعی گسترش می گذاری در شبکه و اشتراک 

 شود: های مختلفی ظاهر داستان سرایی در بازاریابی محتوایی ممکن است در قالب 

 ویدئو  •

 تصاویر  •

 اسالید  •

 اینفوگرافیک  •

 های بالگ پست  •

 های اجتماعی پست شبکه  •

 هاصفحه »درباره« شرکت  •

ها کند، اما این داستان تواند حقایق را بیان  بازاریابی محتوایی موثر درباره هنر داستان سرایی است. آمارها می

 « Bryan Eisenbergشوند.  » هستند که باعث فروش می 

 استراتژی بازاریابی محتوایی در 

عنوان هدف نهایی مطرح  اگر بخواهید بازاریابی را در یک هدف ساده خالصه کنید، احتماالا »افزایش فروش« به 

شود. این هدف کامالا درست است، اما اگر تنها هدف و تمرکز شما هنگام استفاده از داستان سرایی در بازاریابی  می

 موفق نخواهید شد و درنهایت، باید هزینه گزافی را صرف تبلیغات کنید. محتوایی افزایش فروش باشد،
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با در نظر گرفتن هدف نهایی که همان »افزایش فروش« است، ابتدا باید با مشتریان بالقوه خود ارتباطی مبنی بر  

و خدمات، باید  اعتماد برقرار کنید. به همین دلیل است که در این مرحله به جای تمرکز بر فروش بیشتر محصوالت  

 بر برقراری ارتباط با مخاطبان تمرکز کنید.

ها در این زمینه، داستانی است که یک شرکت تولیدکننده لباس و تجهیزات ماجراجویی منتشر  یکی از بهترین مثال 

کوشی و پشتکار شرکت در تولید و آزمایش محصوالت است.  کرده است. هدف این داستان، نشان دادن سخت 

ای دوردست اشاره دارد که در طول داستان، درباره  انگیز یک تیم در منطقهبه ماجراجویی هیجان   این داستان

گیرد شود. مخاطب پس از خواندن این داستان، تحت تاثیر قرار می محصوالت و تجهیزات شرکت نیز صحبت می 

اند و این موضوع باعث  که گروهی از کارکنان شرکت برای آزمایش محصوالت خود، به مکانی دوردست سفر کرده 

 شود.جلب اعتماد مخاطبان می 

تر برای هر  بنابراین شما باید عالوه بر هدف نهایی که فروش هرچه بیشتر محصوالت خود است، یک هدف کوچک 

 کنید، در نظر داشته باشید.داستانی که منتشر می 

 سرایی در بازاریابی محتوایی بخش اصلی داستان ۳

کلی هر داستان باید دارای سه بخش ابتدایی یا مقدمه، بخش میانی و بخش پایانی باشد. در بخش  صورت به 

های اصلی و فضای داستان را توضیح دهید. در بخش میانی، باید مشکالت داستان را  ابتدایی باید شخصیت 

حل مشکالتش را پیدا کند. ب بتواند راه پایان برسانید که مخاط مطرح کنید و در انتها، باید داستان را به نحوی به 

 داستان سرایی در استراتژی بازاریابی محتوایی نیز باید هر سه بخش را شامل شود: 

 . کاراکتر داستان ۱

آورند. انتخاب  کاراکتر بخش مهمی از داستان است. اغلب مردم هر داستانی را با کاراکترهای آن داستان به یاد می 

محتوایی، کار دشواری است. هدف از بازاریابی محتوایی، درگیر کردن مخاطبین با داستان    کاراکتر برای بازاریابی

منظور درگیر کردن مخاطبین، باید کاراکتر مناسبی را انتخاب کنید و به خوبی آن کاراکتر را معرفی کنید. است. به

کنید. زیرا اغلب مخاطبین خود را    های مخاطبین خود توجهبرای انتخاب درست کاراکتر، باید به نیازها و خواسته 
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کسی تواند هر دانند. کاراکتر می کنند و مشکل کاراکتر را مشکل خود می به جای شخصیت اصلی داستان تصور می 

ها تصور  باشد اما بهتر است شخصیتی باشد که مخاطبین هدف بتوانند با خواندن داستان، خود را به جای آن 

 کنند.

 

 مسئله. مواجه شدن با ۲

سرایی با تبلیغ محصوالت متفاوت است و نباید فوراا به توضیح محصوالت خود  که گفته شد، داستانطور همان 

صورت کامل توضیح دهید. پس از معرفی کاراکتر، باید  عنوان حالل مشکالت بپردازید، بلکه باید مشکالت را به به 

د را توضیح دهید. در این مرحله، مخاطب با شخصیت  شومشکالت و مسائلی که کاراکتر داستان با آن روبرو می 

ای برخودار است؛ کند. به همین دلیل، این بخش از داستان سرایی از اهمیت ویژه داستان احساس همدردی می

 سادگی از این مرحله عبور کنید. بنابراین نباید به 

 . پیدا کردن راه حل ۳

ستان، پس از روبرو شدن با مشکالت، به دنبال راه حل  داستان باید دارای یک پایان مشخص باشد. شخصیت دا 

تکنیک از  باید  بخش  این  در  قهرمان  است.  را  خود  خدمات  و  محصوالت  و  کنید  استفاده  بازاریابی  های 
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تواند مشکالت شخصیت داستان را حل کند. دقت داشته باشید که پیش از ای معرفی کنید که میدهنده نجات 

 د متقاعد شده باشد که به کمک نیاز دارد.حل، مخاطب بایمعرفی راه 

 سرایی متقاعدکننده در بازاریابی محتوایی پیشنهاد موثر برای داستان ۷

 سازی کنید . شخصی ۱

های آماده ندارند. داستان را از دیدگاه خود یا فرد دیگری )با ذکر  ها و متن ای به خواندن داستان اغلب مردم عالقه 

ای نقل کنید که راوی  گونه های تاثیرگذاری بیشتری دارند. سعی کنید داستان را به داستاننام او( بیان کنید. این  

ها  های مشابه با آن ها و نگرانیداستان، تا جایی که ممکن است مانند مشتریان، کاربران یا خوانندگان با دغدغه 

بازاریابی محتوایی که شخصیت اصلبه نظر برسد. این رویکرد برای کمپین ی درباره محصوالت یا خدمات  های 

 دهد.های شخصیت داستان، سواالت احتمالی مردم را پاسخ می کند، بهترین گزینه است. صحبت صحبت می 

 . احساسات و عواطف را به داستان اضافه کنید۲

تواند  العمل احساسی از طرف خواننده شود. این احساس می کنید باید منجر به یک عکس داستانی که نقل می

، از ترفند طنزپردازی در داستان  SASنوستالژی، خنده، تحسین یا حتی ترس باشد. به عنوان مثال، شرکت    حس

در وبالگ خود به خوانندگان آموزش داد که   SASاستفاده کرد و توانست توجه بسیاری از مشتریان را جلب کند. 

ها را به تصویر بکشند تا شبیه به یک کاله کابوی به نظر برسد. استفاده از این ترفندها، باعث جذب  چگونه داده 

 وکارها است. واقع، نقطه شروعی برای برقراری ارتباط مشتری با کسب مخاطبان و در 

 کل باشد . سناریویی پیشنهاد دهید که حالل یک مش ۳

های خود بیان کرده و در ادامه، به محصوالت و  ها و مشکالت مردم را در داستانها، تردید توانید ترسشما می 

راه عنوان برطرفخدمات خود به  از بهترین  ترفند، یکی  این  بازاریابی است، کننده آن مشکالت اشاره کنید.  های 

ک متخصص بیان شود. اغلب مردم به چنین تبلیغاتی اعتماد  حل آن از طرف ی خصوص اگر مشکل مورد نظر و راه به 

 کنند.می
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 نگار فکر کنید . مانند یک روزنامه ۴

ها در برقراری ارتباط با مخاطبان،  ( متوجه شدند که تبلیغات آن Nissan، بازاریابان شرکت نیسان ) ۱۱ ۲در سال  

 ( محتوا  آزمایشگاه  یک  شرکت  این  بنابراین،  است.  نکرده  عمل  و  Content Laboratoryموفق  کرد  ایجاد   )

های  هایی جذاب برای مردم و رسانه های مورد نیاز، داستان نگاران سابق را استخدام کرد تا با پیدا کردن داده روزنامه 

های بزرگ مانند کوکاکوال، والت دیزنی، اپل و … از داستان،  اجتماعی ایجاد کنند. در حال حاضر، تقریباا تمامی شرکت 

 کنند.های بازاریابی محتوایی استفاده میان اساس کمپینبه عنو

تواند یک آزمایشگاه محتوا ایجاد کند، اما نکته اینجاست که  های مالی نمیالبته هر شرکتی به دلیل محدودیت

 ید.نگار فکر کنید. درباره چیزهایی که مردم دوست دارند بشنوند، ببینند و بخوانند، فکر کنباید مانند یک روزنامه 

 های دقیق اعتبار ببخشید . داستان خود را با ارائه داده۵

 

 رسد؟تر به نظر میکننده کدامیک از جمالت زیر برای شما قانع

 شود. های بزرگ محسوب می امروزه نقض قوانین امنیتی، یک مشکل جدی برای شرکت .۱

 افتد؟های بزرگ اتفاق میدرصد نقض قوانین امنیتی در شرکت  ۲دانستید که آیا می . ۲
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قانع  ظاهر  دوم،  جمله  آنجاییکه  می کنندهاز  توجه  مورد  بیشتر  دارد،  در  تری  حقایق  و  ارقام  آمار،  گیرد. 

 های مردم بسیار موثر است. ی گیر تصمیم

شود. پیش از آغاز  تحقیقات دقیق، چیزی است که باعث تفاوت یک داستان قابل توجه و یک داستان معمولی می 

سرایی، باید تحقیقات کاملی انجام دهید، آمار معتبر پیدا کنید، آمار و حقایق را در چندین منبع معتبر  به داستان 

ها و آمارهای دقیقی است، برای آن هایی که دارای داده ات جالب باشید. داستانبررسی کنید و به دنبال اطالع

ها، دالیل  کنند، بهترین گزینه است. این داستان دسته از مخاطبانی که همه مسائل را از دیدگاه منطقی بررسی می

 .دهند ای را برای خرید محصوالت یا خدمات شما به مخاطبان ارائه می کنندهمنطقی و قانع

 انگیز برای مخاطبین خود فراهم کنید . یک ماجراجویی هیجان ۶

ای بیان کنید که گویی خواننده در این سفر با شما همراه بوده است. به عنوان مثال،  داستان برند خود را به گونه 

تکنولوژی و شیوه  های کوتاهی درباره تاریخچه  های مدرن است، داستان دهنده تکنولوژی اگر شرکت شما توسعه 

 توسعه آن در نظر بگیرید و به مخاطبین آموزش دهید.

 های خود را بصری کنید . داستان ۷

اند های اجتماعی، اطالعات به سرعت در میان مردم جریان دارد و مردم یاد گرفته امروزه با توجه به حضور شبکه 

های  کس دوست ندارد متن واضح است که هیچ   که چگونه اطالعات را بررسی و آنچه نیاز دارند را انتخاب کنند.

بندی و اضافه  کننده درباره مزایای محصوالت و خدمات یک شرکت را بخواند. امروزه، پاراگراف طوالنی و خسته 

راحتی و بدون خستگی،  کند تا به کردن تعدادی عکس در متن، کافی نیست. محتواهای بصری به خواننده کمک می 

جمله محتواهای بصری پرکاربرد در داستان  تصویر، ویدئو، اینفوگرافیک، گیف، اسالید و … از  داستان شما را بخواند.

 سرایی هستند. 
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 سرایی در استراتژی بازاریابی محتوایی سخن پایانی درباره داستان

صحبت  سرایی در استراتژی بازاریابی محتوایی  در این بخش از ایبوک بازاریابی محتوایی، درباره اهمیت داستان 

ها بیان کردیم. تفکر داستان محور در بازاریابی، شما را به فروشنده بهتری  کردیم و نکاتی را برای نوشتن داستان 

شود که مشکالت مخاطبان خود را بهتر درک کنید، به مزایای خود کمتر توجه  کند. این ترفند باعث می تبدیل می 

توانند مشکالت را حل کند، بیشتر توجه داشته  خدمات شما می   هایی که محصوالت یاحال به راه عین کنید، اما در 

 های بازاریابی محتوایی خواهد شد.باشید. این موضوع، باعث موفقیت کمپین

 پردازیم. در بخش آینده، به مبحث تقویم محتوایی می
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 تقویم محتوایی یا تقویم سردبیری محتوا چیست؟ 

بندی انتشار را در بر دارد و به تیم  بندی محتوا، زمان ساده است که جزئیات و طبقهتقویم محتوایی یک تقویم  

های اجتماعی  های شبکه های بالگ، پستهای بازاریابی مانند پست کند تا برای همه فعالیت مارکتینگ کمک می 

نظم بخشیدن به استراتژی  ریزی کنند. تقویم محتوایی، یکی از بهترین ابزارها برای  های محتوایی برنامه و کمپین

 بازاریابی محتوایی است.

وکار، دستیابی  منزله یک نقشه راه برای اطمینان از قرار گرفتن در مسیر درست رسیدن به اهداف کسب این تقویم، به 

کانال  مناسب  و عملکرد  کار ساده به مخاطبان هدف  تقویم،  این  ایجاد  اما  های مختلف محتوا است.  ای است، 

 کردن آن، کاری دشوار است.رعایت 

 یک تقویم محتوایی رایج باید شامل موارد زیر باشد: 

 موضوع یا عنوان هر محتوا  •

 نویسنده هر محتوا  •

 تاریخ انتشار محتواها  •

 موقعیت و کانال انتشار محتوا •

 فرمت محتوا  •

 بندی محتوادسته  •

 پرسونای مخاطب  •

 موقعیت مخاطبین هدف در قیف بازاریابی  •

 هر محتوا   CTAدکمه   •

 چرا در استراتژی بازاریابی به تقویم محتوایی نیاز دارید؟ 

 دهد.دالیل مختلفی، ضرورت ایجاد و استفاده از تقویم محتوایی را توضیح می 
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 شود. دهی به انتشار محتوا در موقعیت و رویدادهای مربوطه می باعث جهت  •

 شود. باعث تسهیل مدیریت منابع تولید و تبلیغ محتوا می  •

 شود. سازی محتواها میپردازی، جستجو و بهینه ر به بهبود ایده منج  •

 شود. جویی در زمان و انرژی شما می یک تقویم محتوایی خوب، باعث صرفه  •

 شود. باعث نظم بخشیدن و سازماندهی کار روزانه، ماهانه و سالیانه تمامی عوامل می  •

محتواها و همچنین، نظم بخشیدن در انتشار  زحد تصادفی  ابا جلوگیری از انتشار محتوای تکراری یا بیش  •

 شود. ها می محتواها، باعث حفظ مخاطبین و درگیر کردن آن 

توانید چگونگی توزیع محتواها در طول ماه یا سال را به صورت واضح  بر لیست کردن محتواها، می عالوه  •

ریزی  ر نتیجه، برنامه وکار و د مشخص کنید. این کار، باعث پی بردن به روزها و رویدادهای مهم کسب 

 شود. برای آن می 

 شود. های موجود در برنامه محتوایی میباعث پی بردن به شکاف  •

 ایجاد و استفاده از تقویم محتوایی 

یا اکسل، تقویم محتوایی خود را    Google Sheets  ،Google Calendarتوانید با استفاده از  راحتی میشما به 

ها را دانلود و در صورت نیاز، ویرایش و استفاده کنید. های آماده این تقویمتوانید نمونهایجاد کنید. همچنین می

جویی کنید و از این زمان برای افزایش کیفیت محتواهای خود  توانید در زمان صرفه ها، میبا استفاده از این تقویم 

توانید به ها است که می، یکی از بهترین نمونه HubSpot. نمونه تقویم محتوایی موجود در بالگ  استفاده کنید 

و اکسل برای    Google Sheets  ،Google Calendarها در سه قالب  صورت رایگان آن را دانلود کنید. این تقویم

توایی ارائه شده است. ما  های محهای شبکه اجتماعی و مدیریت کمپینهای بالگ، مدیریت پست مدیریت پست 

 دهیم.در اینجا راهنمای استفاده از نمونه اکسل آن را توضیح می 
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 تقویم سردبیری محتوای بالگ 

وکار است که تقویم سردبیری محتوا، در هر  یکپارچگی و استراتژی مناسب، کلیدهای موفقیت یک بالگ کسب 

 کند تا: شما کمک میدوی این موارد به شما کمک خواهد کرد. این تقویم به  

 های بالگ و نویسندگان را سازماندهی کنید. پست  •

 های بالگ را تنظیم کنید.فرکانس انتشار پست  •

 محتوای آینده بالگ را طراحی کنید.  •

 سازی کنید. های خود را دنبال و در نهایت، بهینه   CTAها و  کلیدواژه •

 های متنوع استفاده کنید. موضوعات و فرمت  •

 شوند.موقع و برای مخاطبین هدف آماده می های به ید که پستاطمینان حاصل کن •

توانید متوجه شوید کدام نویسنده قرار است چه مطلبی را در صورت عدم استفاده از تقویم سردبیری محتوا، نمی

ه و جا قرار دادتوانید تمامی این اطالعات را در یک شود. با استفاده از تقویم، میبنویسد و چه موقع منتشر می

 پیگیری کنید.

 تقویم محتوای بالگ )سردبیری( را چگونه مدیریت کنیم؟ 

 گام اول: تاریخ انتشار و نویسنده را مشخص کنید 

ابتدا تاریخ انتشار و نویسنده هر پست را در تقویم محتوایی وارد کنید. این کار را باید چندین روز قبل از موعد  

کار دارید، باید زمان بیشتری برای این کار در  وکار سر با نویسندگان تازهخصوص زمانی که  انتشار انجام دهید؛ به 

 نظر بگیرید تا بتوانید آن را ویرایش کنید و بازخوردهای الزم را به نویسنده ارائه دهید.

 گام دوم: عنوان و جزئیات محتوای پست را مشخص کنید 
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به گونه  را  انتخاب کنید که کامالا واضح و  عنوان پست  را  ای  باشد. زمانی که عنوان مورد نظر هر پست  جذاب 

کند. برای ها کمک می انتخاب کردید، به صورت کامل در تقویم وارد کنید. این کار به برقراری تعادل و تنوع پست

استفاده کنید. در تقویم    HubSpotتوانید از ابزار رایگان انتخاب عنوان  های جذاب و مناسب، می انتخاب عنوان 

و  خود، خالصه   محتوایی انتخاب عناوین و حفظ یکپارچگی  کار، در  این  کنید.  بیان  را  از محتوای هر پست  ای 

 کند.های متن به نویسنده کمک میپیوستگی بین زیر عنوان 

 را وارد کنید  CTAگام سوم: کلمات کلیدی، پرسونای مخاطبین هدف و دکمه 

اس ممکن  است،  محتوا  تولید  شما،  اصلی  چالش  که  دادن  زمانی  قرار  دلیل،  همین  به  شوید.  غافل  سئو  از  ت 

های هر پست، به تولید شود که با در نظر گرفتن کلیدواژه ها در تقویم محتوایی برای هر پست، باعث می کلیدواژه

 کند.محتوا بپردازید که این موضوع، به بهبود سئو کمک می 

ویژگی  از  اطالع  آ   همچنین  را مختص  که محتوا  مخاطبینی  تولید مین گروه  تاثیر  ها  نوشتن شما  بر طرز  کنید، 

شود. بنابراین باید مخاطبین هدف هر پست را در تقویم محتوایی  ها می گذارد و منجر به جلب توجه بیشتر آن می

 کنیم.صورت مفصل صحبت می های آینده این ایبوک، درباره پرسونای مخاطب به در نظر بگیرید. در بخش 

کنید، باید مخاطبان هدف خود را به مرحله بعدی سفر مشتری هدایت کنید. به همین  د می با هر محتوایی که تولی

باشد. در آخرین    CTAکنید، باید به منظور تولید لید، دارای یک دکمه  دلیل، هر پستی که در بالگ خود منتشر می 

ر، باعث نظم بخشیدن  هر پست در نظر داشته باشید. این کا  CTAستون تقویم محتوایی، یک لینک برای دکمه  

 شود. به کار شما می 
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 تقویم سردبیری محتوای شبکه اجتماعی 

 

فعالیت  به  بخشیدن  نظم  برای  تقویم  بازاریابی شبکه در شبکه   وکارها کسب   این  مدیریت  و  اجتماعی  های  های 

ترین محتواها در  بندی انتشار مناسب زمان کند تا  گیرد. این تقویم به شما کمک میاجتماعی مورد استفاده قرار می

 ریزی کنید.های اجتماعی مختلف را برنامه شبکه 

جدایی و  مهم  نقش  متوجه  بازاریابان  اغلب  شبکه امروزه،  درون ناپذیر  بازاریابی  استراتژی  با  اجتماعی  گرا های 

(inbound marketingشده ) ریزی  جتماعی، سازماندهی و برنامه های اعالوه، با توجه به تعداد باالی شبکه اند. به

های اجتماعی، ضروری است. استفاده از تقویم سردبیری محتوای  گذاری محتواها در پلتفرم دقیق برای به اشتراک 

 کند:تواند این مشکل را حل کند. این تقویم به شما کمک می های اجتماعی، می شبکه 

ریزی  های هفتگی و ماهانه خود را از قبل برنامه ینده، پست بدون نیاز به صرف زمان زیاد برای تعیین استراتژی آ

 کنید.

،  LinkedIn  ،Instagram  ،Twitterهای اجتماعی مانند  ها در شبکه محتواهای خود را در بهترین فرمت  •

Facebook  .و … به اشتراک بگذارید 

هر محتوا را برای هر    های اجتماعی،ها با محتوا و پیام مشابه در همه شبکه به جای انتشار یکسان پست  •

 فرد منتشر کنید.به صورت منحصرشبکه اجتماعی به 

 صورت ماهانه دنبال کنید. های اجتماعی را به های شبکه کمپین •

 نفعان هماهنگی بیشتری خواهید داشت. با سایر ذی  •
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 ریزی بهتری داشته باشید.های آینده برنامه های خود را دنبال کنید و برای پست عملکرد پست  •

های  های اجتماعی بدون هدف و بدون برنامه به انتشار پست در شبکه ون داشتن چنین تقویمی، بازاریابان شبکه بد 

های آینده  سازی پست ها، آنالیز نتایج و در نهایت، بهینهپردازند و قادر به دنبال کردن نتایج پست اجتماعی می 

 خود نخواهند بود. 

 ی را چگونه مدیریت کنیم؟ های اجتماعتقویم سردبیری محتوای شبکه

ریزی انتشار محتوا در فیسبوک، اینستاگرام، توئیتر و … نکات و  این تقویم در قالب اکسل و برای کمک به برنامه 

 دهد.ترفندهایی مفید درباره این موضوع ارائه می 

بر پست  برای نظارت و بدست آوردن دیدگاه کلی  به دلیل های شبکه اجتماعی  از تقویم ماهانه  استفاده کنید. 

پلتفرم  اندک  شبکهتفاوت  از های  یک  هر  برای  جداگانه  صفحات  دارای  تقویم  این  یکدیگر،  با  اجتماعی  های 

 های اجتماعی، مانند اینستاگرام، توئیتر، لینکدین و … است.شبکه 

وع محتوا، لینک و مشخصات  های تاریخ و ساعت انتشار، پیام محتوا، ناین تقویم نیز مانند تقویم قبل، شامل ستون 

مناسبت  تمامی  شامل  تقویم  که  کنید  حاصل  اطمینان  است.  نظر  مورد  رویدادتصویر محتوای  ساالنه،  ها،  های 

 ها و … باشد. کمپین

 توانید از ابزار آنالین استفاده کنید.های اجتماعی خود، می ریزی و طراحی تقویم محتوایی شبکه برای برنامه 

 تقویم محتوایی   سخن پایانی درباره

طور که گفته شد، استفاده از تقویم محتوایی یا تقویم سردبیری محتوا برای مدیریت بهتر و نظم بخشیدن  همان 

این تقویم های بالگ و شبکه به پست  بر اساس شناخت مخاطبین  های اجتماعی ضروری است. ایجاد  باید  ها 

های آماده تقویم محتوایی  توانید نمونه حال، میبا این ها و رویدادها، فرمت محتواها و … باشد.  هدف، مناسبت 

صورت  شود را به و … ارائه می  HubSpot  ،Moz  ،Content Marketing Instituteهایی نظیر  که توسط شرکت 

 کنیم. بیان می ، نکاتیرایگان دانلود و استفاده کنید. در بخش آینده درباره نویسنده بهتری شدن
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 نویسنده محتوای ماهر ویژگی یک  ۱۰

های او را بشناسیم. نویسنده  های یک نوشته خوب، باید یک نویسنده خوب و مهارت پس از مشخص شدن ویژگی

های زیادی نیاز دارد. نویسنده خوب، کسی است که بتواند درباره هر  ای نیست و به مهارت محتوا بودن کار ساده 

 بنویسد.فرد و جذاب موضوعی یک محتوای خوب، منحصربه 

 یک نویسنده محتوای خوب باید:

 مطالعه زیادی داشته باشد  -۱

به  بزرگ،  نویسنده نمی نویسندگان  ناگهانی  زمان  صورت  اما  باشد،  نویسنده خوبی  آیا ممکن است کسی  شوند. 

نویسندگان کمک  های دیگران به زیادی را صرف خواندن و استفاده از تجارب دیگران نکرده باشد؟ خواندن نوشته 

 بخشد که بهتر و بیشتر بنویسند و تجربه بدست آورند.ها الهام میکند تا هنر نویسندگی را بیاموزند و به آن می

 مخاطبان را بشناسد  -۲

های هر محتوایی، برقراری ارتباط است که این ارتباط، یک فعالیت دو طرفه است. بنابراین، هر  یکی از ویژگی

در نظر داشتن مخاطبین، محتوا را بنویسد، در غیر این صورت، نویسنده موفقی نخواهد بود.    ای باید بانویسنده 

 نوشتن یک محتوا بدون شناخت مخاطبین هدف، مانند پرتاب یک تیر بدون داشتن هدف است.

 buyerهایی نظیر پرسونای مخاطب ) به همین دلیل، شما باید به عنوان یک نویسنده محتوا، با استفاده از تکنیک 

persona  مخاطبین را خود را بشناسید. درک نیازهای خوانندگان و توانایی برطرف کردن این نیازها از طریق ،)

گاه یک نامه عاشقانه برای ترین معیارهای نویسندگی خوب است. به عنوان مثال، شما هیچ محتوا، یکی از مهم

نمی ارسال  خود  همسر  برای  مقاله  یک  یا  خود  چررئیس  نمیکنید.  را  کار  این  را ا  خود  مخاطب  چون  کنید؟ 

 شناسید. نوشتن محتوا نیز به همین شکل است. می
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 واضح و قابل فهم بنویسد  -۳

تواند به صورت واضح و قابل فهم بنویسد که خودش مطلب را فهمیده باشد و بداند محتوا قرار  نویسنده زمانی می 

تر های خوانندگان اطالع داشته باشد، ساده که نویسنده از ویژگی صورتیدر است چه پیامی را منتقل کند. همچنین،  

هایی نظیر انتخاب کلمات  تواند مفهوم را به خواننده منتقل کند. یک نویسنده خوب باید با استفاده از تکنیکمی

ا برای خواننده  ای رو اصطالحات مناسب، استفاده از تصاویر، استفاده از جمالت کوتاه و … هر موضوع پیچیده

 صورت ساده بیان کند. به 

دانید چگونه آنچه در ذهنتان است را در قالب جمله به مخاطب  کنید و نمیاگر هنگام نوشتن یک پاراگراف، گیر می 

های که در ذهن دارید را به هم  های تحلیلی و ارتباطی خود را تقویت کنید تا بتوانید ایده منتقل کنید، باید مهارت 

و به رشته تحریر درآورید. همیشه ساده بنویسید، اما این موضوع به این معنی نیست که از کلمات ساده    ربط داده

 استفاده کنید، بلکه باید همه آنچه که به عنوان محتوای شما نامربوط است را حذف کنید.

 بر اصول خوانایی تسلط داشته باشد -۴

های  م باشد. به همین دلیل، تسلط بر قوانین خوانایی از ضرورت کنید، باید خوانا و قابل فهمحتوایی که تولید می 

 یک نویسنده خوب است. این قوانین، شامل موارد زیر است:

 گذار در ابتدای محتوا باشد. یک مقدمه واضح و تاثیر  •

 کردن را داشته باشد.  skimقابلیت  •

 های واضح باشد.دارای عنوان  •

 بولت پوینت داشته باشد.  •

 رلینک یا بولد شده باشد. برخی جاها، هایپ •

 هایی از متن، بصری باشد.بخش  •

 های کوتاه استفاده شود. از پاراگراف  •

 . از کلمات پیچیده یا نامربوط استفاده نشود •
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 فرد بنویسد همواره منحصر به  -۵

فرد بودن محتوایی که  به شود. منحصرشود، شناسنامه شما محسوب میهر محتوایی که به نام شما منتشر می 

رایت، بلکه از لحاظ سئو نیز ضروری  کنید، نه فقط برای احترام به خوانندگان خود و رعایت قانون کپیتولید می 

ودن آن را تشخیص داده و آن محتوا را حذف  تواند تکراری بمی   Googleاست. در صورت انتشار محتوای تکراری،  

 کند.

فرد، کاری دشوار است، اما همیشه الزم نیست که محتوای جدید تولید کرد، بلکه  به تولید محتوای جدید و منحصر

های مهمی که یک نویسنده محتوا باید داشته باشد، بازنویسی محتوا است. بازنویسی محتوا به  یکی از مهارت

آینده صحبت    هایبخش وای جدید از محتواهای قبلی در فرمت جدید. درباره بازنویسی محتوا، در  معنی تولید محت 

 خواهیم کرد. 

 توانایی پژوهش باال داشته باشد -۶

تحقیق و پژوهش، ستون اصلی هر محتوایی است و باید مدتی قبل از آغاز تایپ اولین کلمات آغاز شده باشد.  

های مربوط به  تحقیق درباره هر موضوعی باشند و اطالعات، آمار، ارقام و دیدگاه نویسندگان بزرگ باید قادر به  

ها باید بدانند چگونه موضوعات مهم را  ها در نوشته خود بهره ببرند. آن موضوع مورد نظر را پیدا کرده و از آن

سرعت نسبتاا  باید بتوانند به ها  نهایت، به رشته تحریر درآورند. آن انتخاب و درباره آن موضوعات تحقیق کنند و در 

باالیی، هزاران کلمه را بخوانند و بهترین اطالعات را از میان آن مطالب استخراج کنند. اینکه نویسنده درباره یک  

موضوع خاص چیزی نشنیده باشد و اطالعاتی نداشته باشد، آنقدر مهم نیست؛ بلکه یک نویسنده خوب با مهارت  

 انگیزی ایجاد کند. یق جستجو و تحقیق، محتوای شگفت تواند از طر باالی پژوهش می 

 درباره وردپرس و سئو اطالعات کافی داشته باشد  -۷

و دنیای دیجیتال، دانش دیجیتالی نویسنده بسیار    ییبا توجه به ارتباط بسیار نزدیک استراتژی بازاریابی محتوا 

د و به قوانین مربوط به سئو تسلط کافی داشته  ها باید اطالعات پایه درباره وردپرس داشته باشنضروری است. آن 
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سایت یا بالگ شما همواره در  خواهید وب کند. بنابراین اگر می های سئو به صورت مداوم تغییر می باشند. الگوریتم 

ای انتخاب کنید که بتواند با قوانین سئو همراه باشد و بر اساس آن قوانین،  صدر جستجوها باشد، باید نویسنده 

به عنوان مثال، یک نویسنده خوب کلیدواژهمحتوا   به وبسایت هدایت  تولید کند.  را  هایی که حداکثر ترافیک 

کند. البته  ها استفاده می شناسد و در محتوای خود از آنحال مرتبط با موضوع محتوا است را می کند و در عین می

طور کلی، نویسنده نیز باید تا حدی با اما به  کنند،وکارها، برای انجام سئو، کارشناس سئو استخدام میاغلب کسب 

 مفاهیم سئو و شیوه عملکرد وردپرس آشنا باشد.

 بر دستور زبان تسلط کامل داشته باشند  -۸

تواند خوب بنویسد و مفهوم و پیام یک محتوا را به خواننده منتقل کند که کامالا بر قوانین دستور زبان،  کسی می

های  شد. درک قوی از قوانین دستور زبان، استفاده درست از اصطالحات  و عبارت نگارش و امال تسلط داشته با

 آید.دار، چیزی است که با بیشتر خواندن و تمرین بدست می مختصر و معنی 

 روحیه مشارکت و همکاری داشته باشد  -۹

تواند با کارشناس  راحتی میبه های مختلفی در ارتباط باشند. یک نویسنده خوب  نویسندگان محتوا باید با گروه 

ها همکاری کند.  های اجتماعی، سردبیران و سایر بخش محتوا، تولیدکننده ویدئو، طراح گرفیک، کارشناس شبکه 

 رویکرد مشارکتی و سازگاری نویسندگان و سایر افراد گروه، منجر به موفقیت تیم بازاریابی محتوایی خواهد شد.

 سرای خوبی باشد داستان -۱۰

، ایجاد هویت برای برند و کسب اعتماد مخاطبان است، اما بسیاری از مشتریان  ییی از اهداف بازاریابی محتوایک

ای تواند این مشکل را برطرف سازد. نویسنده کنند. یک نویسنده خوب می کننده بودن محتواها انتقاد میاز خسته 

حال عین  دهد که برای خوانندگان قابل فهم و در ای ارائه  موفق است که بتواند یک موضوع پیچیده را به گونه 

سرایی است و یک نویسنده خوب باید ، داستان ییها در بازاریابی محتواترین تکنیکبخش باشد. یکی از مهم لذت 

 سرایی و خلق سناریو و کاراکتر، مخاطب را جذب کند. بتواند از طریق داستان 
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 چگونه نویسنده محتوای بهتری باشید؟ 

 

های یک محتوای خوب و یک نویسنده خوب را توضیح دادیم. مانند هر کار دیگری، نویسندگی نیز به تمرین  ویژگی 

 کنیم.و کسب مهارت نیاز دارد. در اینجا، نکاتی را برای بهبود مهارت نویسندگی بیان می 

جربه کسب کنید. زمان زیادی را صرف مطالعه کنید؛ ژانرهای مختلف و موضوعات متنوع را بخوانید و ت •

های  کند تا در زمینه ها را از دیدگاه یک نویسنده بخوانید و تحلیل کنید. این کار به شما کمک مینوشته 

مختلف اطالعات داشته باشید، با لحن بیان متناسب با هر موضوع آشنا شوید و در صورتی لزوم، بتوانید 

 درباره آنها بنویسید.

نویسنده نوشته  • را  های  موفق  آن های  تجربیات  از  و  که  بخوانید  نیست  الزم  همیشه  کنید.  استفاده  ها 

توانید تجربیات دیگران را سرلوحه  خودتان زمان زیادی را صرف کنید تا یک تجربه بدست آورید؛ بلکه می

ها در  های نویسندگان برتر را بخوانید، یاد بگیرید و از تجربیات آن کار خود قرار دهید؛ چه بهتر که نوشته 

 های خود استفاده کنید.شته نو
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کند تا همواره در حال تحقیق و پژوهش باشید و از منابع معتبر استفاده کنید. این کار به شما کمک می  •

را شناسایی کنید و عالوه  افزایش آگاهی خود نسبت به موضوعات مختلف، بهترین منابع هر زمینه  بر 

 هنگام نیاز، به راحتی از آن مراجع استفاده کنید.

قوانین پایه نویسندگی، شامل دستور زبان و نگارش را بیاموزید. رعایت اصول نگارش و دستور زبان، در   •

باال بردن کیفیت یک محتوا تاثیر قابل توجهی دارد. هرچه بیشتر قوانین و اصول را رعایت کنید، نوشته  

 شود. پذیرتر و خواناتر میشما برای مخاطبانتان دل 

کارگاه  • نویسندگدر  کارگاه های  در  کنید. شرکت  مهارت ی شرکت  نویسندگی،  را  های  نویسندگی شما  های 

 دهد.های شما در دنیای نویسندگی را افزایش می کند و دانسته تقویت می 

های خود هراس  های خود نترسید. شما به عنوان یک نویسنده نباید از مطرح کردن ایده از بیان کردن ایده  •

های خود صرف نظر کنند، خواستند از بیان ایدهدنیا را تصور کنید؛ اگر می   داشته باشید. نویسندگان مطرح

 ماند. ای به جای نمیهرگز آثار ارزشمند از هیچ نویسنده

زمان زیادی را صرف نوشتن کنید؛ هرچه بیشتر تمرین کنید، مهارت بیشتری در نوشتن پیدا خواهید کرد.   •

های شما نظر دهند. تکرار  یگران بخواهید درباره نوشته صورت تفریحی هم بنویسید و از دحتی گاهی به 

 و پشتکار در هر کاری یک ضرورت است و نویسندگی نیز از این قضیه مستثنی نیست. 

سبک نوشتاری خود را با تمرین کردن پیدا کنید. شما باید بتوانید با تکرار و تمرین برای خود یک سبک   •

 نوشتن مختص به خود داشته باشید. 

های خود از پراکندگی پرهیز کنید. این کار  وشته، بر یک موضوع تمرکز کنید. سعی کنید در نوشته در هر ن  •

را دریافت  شود؛ به گونه باعث گیج شدن مخاطبانتان می ای که حتی ممکن است منظور و هدف شما 

 نکنند. 

های خود  نوشته واضح و قابل فهم بنویسید؛ کلمات غیرضروری و کلمات اضافه یا اصطالحاا حشو را از   •

ها حذف کنید. همیشه خود را جای مخاطبان قرار دهید تا بتوانید مفهوم مورد نظرتان را به خوبی به آن 

 منتقل کنید.
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تواند مخاطب را با شما همراه  سرایی میهای خود استفاده کنید. داستان سرایی در نوشته از تکنیک داستان •

 کنیم.حبت می بعدی درباره این تکنیک ص  هایبخش کند. در 

طوالنی   • جمله  که  زمانی  است.  دشوار  طوالنی،  جمالت  فهم  کنید؛  استفاده  کوتاه  جمالت  از  کنید  سعی 

 شود، مخاطب ممکن است در فهم آن دچار مشکل شود. می

پاراگراف  • پاراگراف از  نکنید.  استفاده  طوالنی  نوشته های  طوالنی  می   های  ناخوانا  را  هرچه  شما  کند. 

 شود. ها نیز کمتر میتر باشد، میل خوانندگان به مطالعه آن النی ها طوپاراگراف 

شود مخاطب به مطالعه  از حروف و جمالت ربط برای حفظ پیوستگی متن استفاده کنید. این کار باعث می  •

 دهد.تر شود و انسجام نوشته را افزایش میادامه مطلب مشتاق 

ه خود استفاده کنید. همیشه سعی کنید انتقادپذیر  های آیند از بازخوردها و نظرات سایرین برای نوشته  •

 باشید و از نقدها در راستای پیشرفت و رشد استفاده کنید.

نوشته خود را پیش از انتشار، حتماا بخوانید و چندین بار ویرایش کنید. این کار در دنیای نویسندگی یک   •

 ز دیدتان مخفی بماند.شود. بسیاری از ایرادها هنگام نوشتن ممکن است اضرورت محسوب می 

توانید از ابزارهای آنالین و آفالین  های کاربردی استفاده کنید. در راستای ادیت و ویراستاری میاز ابزار •

 استفاده کنید و در کمترین زمان، به نتیجه دلخواه خود دست یابید.

ها و زمان نشست  گذاری ک نتایج عملکردی محتوای خود را آنالیز کنید؛ یعنی تعداد بازدیدها، تعداد اشترا  •

 دهد. کاربران و … را دنبال و سپس تحلیل کنید. این کار دیدگاه کاربران نسبت به نوشته شما را نشان می 

 ویژگی یک محتوای خوب و تاثیرگذار ۶

وکارها  ، چیزی بیش از کنار هم قرار دادن تعدادی واژه است. امروزه کسب یییک محتوای خوب در بازاریابی محتوا

پردازند. های اجتماعی، کتاب الکترونیکی و … می های بالگ، شبکه طور مرتب به تولید پست در صنایع مختلف به 

شما کاری    وکارهای مختلف، مطرح شدن و مورد توجه قرار گرفتن محتوایبا توجه به تولید انبوه محتوا در کسب 

هایی وجود دارد  شود، اما غیرممکن نیست. بین یک محتوای خوب و محتوای متوسط، تفاوت دشوار محسوب می
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توانید در جهت آن تالش کنید تا به محتوای برجسته و  های محتوای خوب، می که در صورت آگاهی از ویژگی

 موثری دست یابید.

 ظر برسد؟شود یک محتوا، خوب به ناما چه چیزی باعث می 

 محتوای خوب باید برای گروهی خاص از مخاطبین نوشته شود -۱

تواند کلی باشد، بلکه باید برای گروهی خاص از مخاطبین نوشته شود. همواره هنگام گاه نمیمحتوای موثر هیچ 

های حلها را در نظر داشته باشید تا بتوانید راه نوشتن محتوای خود، مخاطبان هدف آن نوشته و نیازهای آن

 ها را ارائه دهید.مورد نظر آن 

 سازی شده باشد های اجتماعی بهینهمحتوای خوب باید برای موتورهای جستجو و شبکه  -۲

بندی گوگل قرار گیرد. وقتی  خواهید که محتوای شما در صدر رتبه هدف شما از تولید محتوا چیست؟ قطعاا می 

چیست؟ یعنی در این محتوا، عبارات کلیدی درستی استفاده  سازی شده است، منظور  گوییم یک محتوا بهینه می

های  که یک محتوا دارای این ویژگی باشد، زمانی که کاربران در موتورهای جستجو یا شبکه صورتیشده است. در 

 شود. صورت ارگانیک پیدا می راحتی و به کنند، محتوای تولیدی شما به اجتماعی، محتوای مورد نظر را جستجو می 

 محتوای خوب، باید ارزشمند باشد  -۳

 برند؟ ها از خواندن این محتوا، چه سودی میمحتوای شما قرار است چه ارزشی را برای مخاطب فراهم کند؟ آن

که ارزشی ایجاد نکنید و سودی  صورتی شود. در مطرح کردن این سواالت، باعث هدایت شما در ایجاد محتوا می 

شود و مخاطبین برای  گیرد، به اشتراک گذاشته نمیشما مورد توجه قرار نمیبرای مخاطب نداشته باشد، محتوای  

گردند. این محتوا باید بتواند اطالعات  سایت، بالگ یا شبکه اجتماعی شما بازنمی خواندن محتوای بیشتر به وب 

 مخاطب را افزایش دهد. 
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 محتوای خوب باید دارای ساختار مناسب باشد -۴

تر از این نیست چیز مهمگسسته را بخواند. هیچ همکننده و ازندارد یک محتوای طوالنی، خسته کس دوست هیچ 

به  را  بتواند متن  سادگی درک کند و این موضوع، مستلزم ساختار مناسب و خوانایی محتوا است. که خواننده 

طریق ایجاد عناوین و زیر    شود. به همین دلیل، باید ازنداشتن ساختار مناسب، باعث آشفته شدن خواننده می 

بندی و بصری ساختن بخشی از محتوا، آن را های مناسب و منسجم، رعایت دستور زبان و نگارش، بولت عنوان 

 خواناتر کنید.

 محتوای خوب باید آموزنده باشد  -۵

ها اضافه کند، برای مخاطبین جذاب خواهد بود. محتوای  محتوایی که برای مخاطب آموزنده باشد و به اطالعات آن 

 باشد تا به اندازه کافی آموزنده و مفید باشد.  how-toهای  شما باید دارای آمار، ارقام، نمودارها و بعضاا پست 

 شودمحتوای خوب باعث تبدیل مخاطب به مشتری می -۶

قوی، ساده و واضح در انتها داشته باشد تا خوانندگان را به مرحله بعد هدایت    CTAحتوا باید یک دکمه  هر م

توانند  طرفه هستند و می افتد. همچنین، بهترین محتواها، دو( اتفاق می convert، تبدیل )CTAکند. با کلیک روی  

فته و لحن بیان نوشته بر مخاطب بسیار اثرگذار  رکار با مخاطبین ارتباط برقرار کنند. سبک نوشته، اصطالحات به 

 است.

 سخن پایانی درباره بهبود نویسندگی محتوا 

برای نویسنده بهتری شدن، نیاز به چیزی بیش از نوشتن و کنار هم قرار دادن واژگان است. نویسندگی محتوا،  

سرایی است. نوشته شما باید بتواند مفاهیم را در ذهن خواننده به تصویر بکشد و پیام  شبیه نقاشی یا داستان 

تری در نویسندگی پیدا خواهید بنویسید، قلم قوی   ها انتقال دهد. هرچه بیشتر بخوانید ومحتوا را به خوبی به آن 

بازاریابی محتوا  بخشکرد. در    ییآینده، درباره بازنویسی محتوا و ضرورت استفاده از این تکنیک در استراتژی 

 کنیم.صحبت می 
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 بازآفرینی محتوا چیست؟ 

اولیه آن محتوا است. در واقع، زمانی   بازآفرینی محتوا، به معنای استفاده دوباره از یک محتوا با هدفی غیر از هدف

دهید که اهداف دیگری را به مخاطبین منتقل کند، یک محتوا را بازآفرینی  ای تغییر که شما یک محتوا را به گونه 

توانید یک پست توانید یک بطری نوشابه را به گلدان کوچکی تبدیل کنید، میطور که میاید. درست همان کرده 

حال، همچنان بسیاری از بازاریابان محتوایی ضرورت انجام  و به اینفوگرافیک تبدیل کنید. با این  بالگ را بازآفرینی

دانند. به همین دلیل، ابتدا  این کار، میزان تاثیرگذاری این تکنیک و زمان مناسب برای بازآفرینی محتوا را نمی

را توضیح خواهیم داد و سپس به بیان    ییمزایای ضرورت استفاده از این تکنیک در استراتژی بازاریابی محتوا

 پردازیم. راهکارهایی برای بازآفرینی محتوا می

 مزیت مهم تکنیک بازآفرینی محتوا  ۱۰

ایده از  بازآفرینی محتواها،  تولید مداوم محتوای جدید جلوگیری میتکنیک  و  کند. همیشه الزم نیست پردازی 

توانید از محتواهای موجود استفاده کرده و با استفاده از بازآفرینی محتوای خود را از صفر شروع کنید، بلکه می

مورد آن اشاره     ۱زایای زیادی است که ما در ادامه به  جویی کنید. بازآفرینی محتوا دارای ممحتوا، در زمان صرفه 

 کنیم. می

 کند . بازآفرینی محتوا، انتقال پیام محتوا را تقویت می ۱

های متنوع بیشتری برای گسترش برند  های ضروری در انتقال یک مفهوم است. هرچه از راه تکرار، یکی از بخش 

ل خواهد شد. زمانی که مخاطبین شاهد محتواهای بسیاری در  تر منتق خود استفاده کنید، پیام شما بهتر و قوی 

 یک زمینه خاص از شما باشند، به تسلط و مهارت شما در آن زمینه پی خواهند برد. 

 شود. بازآفرینی محتوا، باعث دسترسی به مخاطبان جدید می ۲
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کرده باشید و مجدداا آن را در  های اجتماعی را یک سال پیش منتشر  که یک پست بالگ یا پست شبکه صورتی در 

می  قبلی  مخاطبین  همان  به  اینفوگرافیک  آیا  کنید،  منتشر  اینفوگرافیک  روزه عضو  قالب  هر  زیادی  افراد  رسد؟ 

توانید محتواهای  آورید که میشوند و شما نیز به مرور زمان کاربران جدیدی بدست می های اجتماعی می شبکه 

 کنندگان جدید خود قرار دهید. قابل چشم دنبال قدیمی را از طریق بازآفرینی در م

 شودمی  reach. بازآفرینی محتوا، باعث افزایش ۳

در  است  ممکن  اما  هستند،  شبیه  خیلی  هدف  نظر  از  معموالا  و  دارند  زیادی  اشتراکات  هدف،  مخاطبین 

یا از طریق فایل  صورت بصری  های یادگیری و سبک یادگیری متفاوت باشند. به عنوان مثال، برخی به اولویت 

های مختلف،  کنند. بازآفرینی محتوا در فرمت گیرند و برخی با خواندن مثال، مفهوم را درک می صوتی یاد می 

 .شودها می یک راه عالی برای افزایش نفوذ در مخاطبین هدف و دسترسی بیشتر به آن
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 شود . بازآفرینی محتوا، باعث ایجاد تنوع در محتواها می ۴

ثبات در استراتژی بازاریابی محتوا، بسیار مهم است، اما این ثبات به معنای استفاده از یک نوع فرمت  داشتن  

های مختلف بازاریابی انتقال دهید. ها و رسانه نیست. در مقابل، شما باید بتوانید یک پیام مشابه را در فرمت 

 شود. تر در بازاریابی محتوایی می های مختلف، باعث تنوع بیشبازآفرینی محتوا و انتشار آن در قالب 

 دهد. بازآفرینی محتوا، مراحل قیف بازاریابی را به صورت جداگانه هدف قرار می ۵

 

همه مخاطبین هدف یک محتوا در یک مرحله مشابه از قیف بازاریابی و سفر مشتری قرار ندارند. برخی ممکن  

تازگی مرحله پایانی و خرید هستند. به عنوان مثال، کاربرانی که به است در مرحله اول و آگاهی باشند، اما برخی در  

حجم نیاز دارند تا بتوانند با صرف زمانی کوتاه درباره آن  اند، به محتواهای کوتاه و کم وکار شما آشنا شده با کسب 

تری  اهای طوالنی برند اطالعات کسب کنند. در مقابل، کاربرانی که در مراحل پایانی سفر مشتری هستند، به محتو

توانید به جای صرف زمان زیاد برای  نیاز دارند تا بتوانند تصمیم نهایی خود را برای خرید بگیرند. بنابراین، شما می 

 های مخاطبین در قیف بازاریابی، یک قطعه محتوا را بازآفرینی کنید.تولید محتواهای جدید برای هر یک از گروه 

 شودجویی زمان و انرژی الزم برای بازاریابی می . بازآفرینی محتوا، باعث صرفه۶
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کنید، بیشترین بازدهی را با صرف کمترین زمان و انرژی خواهید  زمانی که از تکنیک بازآفرینی محتوا استفاده می

می  محتوا  بازآفرینی  از  استفاده  با  صرفه داشت.  زمان  در  روی  توانید  کردن  کار  برای  زمان  آن  از  و  کنید  جویی 

 وکار استفاده کنید.های کسب های جدید و سایر جنبه دازی پرایده

 شود. بازآفرینی محتوا، باعث افزایش حضور آنالین می ۷

 

شود و هرچه محتوای آنالین شما بیشتر باشد، حضور در  بازآفرینی محتوا منجر به افزایش محتوای باکیفیت می 

 brandترین عوامل در افزایش آگاهی از برند )از مهم  تری خواهید داشت. حضور آنالین یکیرنگدنیای آنالین پر 

awareness به شمار می نیز جذب  (  یابد، مشتریان بیشتری  افزایش  برند شما  از  آگاهی  بنابراین، هرچه  رود. 

 خواهند شد. 

 شود. بازآفرینی محتوا، باعث بهبود سئو می ۸
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شود. موتورهای  حضور آنالین و در نتیجه، بهبود سئو می استفاده از تکنیک بازآفرینی محتوا، منجر به افزایش  

دهند که بتوانند به آن اعتماد کنند. چندین محتوا پیرامون یک  هایی را ترجیح میسایتجستجو نظیر گوگل، وب 

کند. بنابراین، هرچه صفحات دارای  ها فراهم می های بیشتری را برای هدف قرار دادن کلیدواژهموضوع، فرصت 

باکیفیت بیشتری داشته باشید، گوگل شما را به عنوان یک منبع معتبر شناسایی خواهد کرد. همچنین،    اطالعات

کیفیتی ایجاد  های با توانید لینکسایت منتشر کنید، میکه محتوای بازآفرینی شده خود را در خارج از وب صورتی در 

سایت شما در جایگاه باالتری از موتورهای  ود وب شکنید. بنابراین، استفاده از تکنیک بازآفرینی محتوا، باعث می

 جستجو قرار گیرید.

 دهدها محتواها را افزایش می گذاری . بازآفرینی محتوا، میزان به اشتراک ۹

های بالگ و محتواهای بصری مانند تصاویر،  کاربران آنالین دوست دارند محتواهای جالب و مفید، نظیر پست 

اینفوگرافیک و … را به اشتراک بگذارند. بنابراین، هرچه محتواهای بیشتری در اختیار مخاطبان قرار دهید، ویدئو،  

سایت خود به  کیفیت و در نهایت، بهبود سئو برای وب های با گذاری، ایجاد لینک فرصت بیشتری برای به اشتراک

 آورید. وجود می
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 دهد افزایش می  ها را. بازآفرینی محتوا، اطالعات و مهارت ۱۰

هرچه در یک زمینه تمرین بیشتری داشته باشید، مهارت بیشتری پیدا خواهید کرد. همچنین، هرچه محتوایی  

های مختلف تولید کنید، بیشتر به عنوان متخصص آن حوزه مورد  باکیفیت بیشتری درباره یک موضوع در فرمت 

کند تا دانش خود را تقویت کنید و ا به شما کمک می توجه قرار خواهید گرفت. به همین ترتیب، بازآفرینی محتو

های  عالوه، بازآفرینی محتوا باعث آشنایی شما با انواع فرمت در آن زمینه به عنوان متخصص شناخته شوید. به 

 محتوا و کسب مهارت در تولید انواع محتواها خواهد شد. 

 راهکار برای بازآفرینی محتوای با کیفیت ۱۵

 ی قدیمی بالگ به دفترچه راهنماها. تبدیل پست ۱

 

پستصورتی در  تولید  برای  نمیکه  احتماالا  بکشید،  زیادی  زحمت  بالگ  کوتاهی های  مدت  از  پس  که  خواهید 

های قدیمی خود  فراموش شوند و یا به اندازه کافی دیده نشوند؛ با استفاده از تکنیک بازآفرینی محتوا به پست 

های بالگ خود که درباره یک موضوع خاص نوشته شده است را به یک راهنمای جامع  پست ای ببخشید.  جان تازه 

 و جدید تبدیل کنید.

اینستاگرام،  در  انتشار پست  اینستاگرام، چگونگی  از  استفاده  درباره ضرورت  است  ممکن  مثال، شما  عنوان  به 

های مناسب در اینستاگرام، اینفلوئنسر مارکتینگ در اینستاگرام و … محتواهای مختلفی نوشته  استفاده از هشتگ 
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ه یک »دفترچه راهنمای جامع کاربرد اینستاگرام«  بندی بها را با جمع ها استفاده کنید و آنباشید. از این پست

توانید از این دفترچه راهنما در ایمیل مارکتینگ و تولید لید تبدیل کنید. همچنین، مدتی پس از انتشار آن، می 

های بالگ تا چه حد قدیمی هستند، ممکن است بخواهید اطالعات آن  استفاده کنید. البته، بسته به اینکه پست 

 ها ببخشید.نید و حتی جلوه بیشتری به آن را آپدیت ک

 های بالگ به وبینار و بالعکس . تبدیل پست ۲

 

ها را به محتوایی  که پس از انتشار محتواهای متعدد، به عالیق مخاطبین خود پی برده باشید، چرا آن صورتی در 

، باعث  conversionزایش نرخ  بر افکنید؟ وبینار، عالوه شود، تبدیل نمیمی   conversionکه باعث افزایش نرخ  

شود. در  های سایرین می بر این، برگزاری وبینار باعث مطلع شدن از نظرات و فیدبکشود. عالوه ایجاد لید نیز می

شان را مطرح کنند. شما از این  کنندگان بخواهید که سواالت، نظرات و موضوعات مورد عالقه پایان وبینار، از شرکت 

 های بعدی بالگ را پیدا کنید.ت پستتوانید موضوعاطریق می 
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 های بالگ به اینفوگرافیک . تبدیل پست ۳

های پیش روی شما، این است که بتوانید تمامی اطالعات  ای نیست. چالش ایجاد یک اینفوگرافیک خوب، کار ساده 

معقول در اینفوگرافیک  های اضافی و غیرضروری را حذف کنید، محتوای  دهید، داده  مربوطه را به خوبی نمایش 

که محتوای اینفوگرافیک  صورتیفرد و چشمگیر طراحی کنید. در بهقرار دهید، از منابع معتبر استفاده کنید و منحصر 

ها کمتر خواهد بود. با توجه  آوری اطالعات معتبر نیست و این چالش آماده باشد، نیازی به صرف زمان برای جمع

اینفوگرافیک  ببه محبوبیت  ارزشمند ازآفرینی محتواهای موجود و تبدیل آنها،  اینفوگرافیک، کاری بسیار  به  ها 

سایت و افزایش میزان محبوبیت برند شما خواهد گذاری، افزایش ترافیک وب است که باعث افزایش نرخ اشتراک 

 نانی ندارد.توان از الگوهای آماده استفاده کرد که نیازی به صرف زمان آنچعالوه، برای شروع، میشد. به 

 های بالگ به کتاب الکترونیک . تبدیل پست ۴

بندی آن محتواها،  توان با جمعزمانی که تعداد محتواهای مرتبط با یک موضوع خاص به حد مطلوبی رسید، می

های الکترونیکی مزایای زیادی دارند؛ از جمله اینکه حمل و نقل آن برای  یک کتاب الکترونیکی منتشر کرد. کتاب 

دگان آسان است و به فضای خاصی نیاز ندارد، دسترسی به آن )از طریق تبلت، موبایل یا لپتاپ( ساده است  خوانن

ها محتوای خاصی به شمار  شود. همچنین، ایبوک آسانی انجام می   و خواندن و هایالیت کردن نکات مهم آن به 

بر مزایای گفته  الگ شما خواهد شد. عالوه فرد بودن ب به روند و داشتن چنین محتواهایی در بالگ، باعث منحصر می

توانید لیست مشترکین خود را به ازای دانلود  ها نقش مهمی در ایجاد لید دارد. همچنین، شما می شده، ایبوک 

 های خود درآمد کسب کنید.توانید از ایبوک ایبوک افزایش دهید و حتی می

ایبوک را دارید، زمان بیشتری را صرف تحقیق و تکمیل  که قصد بازآفرینی محتواهای بالگ در قالب یک  صورتی در 

اطالعات صرف کنید. تصاویر جذاب به کتاب اضافه کنید و اثری ارزشمند ایجاد کنید. طوالنی یا کوتاه بودن کتاب  

 به هدف شما از انتشار کتاب و میزان محتواهای شما بستگی دارد.
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 های بالگ به پادکست . تبدیل پست ۵

شده )زمان رانندگی، در حال های تلف های کسب اطالعات در زمان ها، یکی از بهترین راه پادکست گوش دادن به  

های بالگ خود را به پادکست تبدیل کنید و در اختیار کاربرانی توانید پستنقل و …( است. بنابراین، میوحمل

های بالگ را  ند. تنها کافی است پست های بالگ ندارقرار دهید که وقت کافی یا عالقه چندانی برای مطالعه پست

 ها را بخواند. کمی ویرایش کنید تا بیشتر شبیه به مکالمه شود و سپس یک گوینده استخدام کنید تا آن

 ها و آمارهای داخلی به مطالعات موردی . تبدیل داده ۶

 

کنید، بهتر است نتایج این  هایی استفاده می ، آماربرداری یا نظرسنجیوکار خود از آزمون صورتی که در کسب در 

که  صورتی صورت مطالعه موردی در اختیار کاربران و مخاطبین خود قرار دهید. به عنوان مثال، در ها را به آزمون 

اید، بهتر است نتایج آن را در قالب یک  استفاده کرده   A/B، از آزمون  CTAبرای پی بردن میزان تاثیرگذاری رنگ  

 مطالعه موردی منتشر کنید تا سایرین نیز بتوانند از آن استفاده کنند. 
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 ها به کتاب الکترونیکی تخصصی. تبدیل مصاحبه۷

 

چندان سختی نیست.  ها کار  ها هستند و تولید آن های محتوا برای بالگ ترین فرمت ها، یکی از محبوب مصاحبه 

های  صورت یک کتاب جامع که شامل نظرات و صحبت اید را در یک فرمت جدید و به هایی که انجام دادهمصاحبه 

متخصصان است، بازآفرینی کنید. برای این کار، تنها کافی است از همان محتوا استفاده کنید و فرمت آن را تغییر  

توانند آن های بالگ، کتاب الکترونیکی بخوانند؛ زیرا میاندن پست دهند به جای خودهید. برخی مردم ترجیح می

شود که  عالوه، انتشار ایبوک باعث ایجاد لیدهای جدیدی می را دانلود کنند و در زمان دلخواهشان بخوانند. به 

 ها را نخوانده باشند.های بالگ مصاحبه ممکن است پست 

 . تبدیل وبینارها به ویدئوهای آموزشی ۸

صورتی که وبینار موفقی داشته باشید، برخی از کاربران  درکنید، هدر رود! حتی اجازه ندهید وبیناری که برگزار می 

اینکه چندین ما یا  کنند  وبینار شرکت  در  نتوانند  به دالیل مختلفی  است  بازدیدکنندگان    iممکن  وبینار،  از  پس 

ینار را در قالب یک یا چند ویدئوی آموزشی بازآفرینی و  توانید وبسایت خود داشته باشید. شما میجدیدی در وب 

شود محتوای وبینار شما برای همیشه ماندگار و برای تمامی کاربران  سایت منتشر کنید. این کار باعث می در وب 
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قابل دسترس باشد. بهتر است وبینار را در قالب ویدئوی یوتیوب بازآفرینی کنید تا ترافیک جدید حاصل از آن را  

 سایت خود هدایت کنید.یز به وب ن

 ها به اسالیدهای نمایشی . تبدیل ارائه۹

 

بر است. آیا تا به حال تهیه یک پاورپوینت خوب که شامل تصاویر، نمودارها و جداول باشد، کاری بسیار زمان 

هدر رفته است؟  کنید،  های خارج از شرکت آماده میاید پاورپوینتی که برای جلسات داخلی یا ارائه احساس کرده 

راهکار این مشکل، بازآفرینی محتوا است. تنها کافی است فایل ارائه خود را برای مخاطبین عام اصالح کنید و در  

ای سایت خود منتشر کنید. حاال یک محتوای جدید دارید، بدون اینکه زمان و انرژی اضافه قالب اسالید در وب 

 برای آن صرف کرده باشید.

 های نمایشی به اینفوگرافیک . تبدیل اسالید۱۰

ها وجود دارند، ارزش انتشار مجدد  های جذابی که در اسالید همانطور که در مورد قبل اشاره شد، نمودارها و گراف 

راهیادو به  از  را دارند. یکی دیگر  پاورپوینت ماندنی شدن  بازآفرینی  اینفوگرافیک است.  ها، تبدیل آنهای  به  ها 

سادگی و قابل فهم بودن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  های بصری،  ها امروزه به دلیل ویژگی اینفوگرافیک 



 

96 

 

بر است، اما  ها به دلیل نیاز به تحقیق زیاد و طراحی خالقانه و گسترده، کاری زمان کلی، تولید اینفوگرافیکطور به 

ک نمودار  تر خواهد شد. کافی است از یکه محتوا و نمودارهای آن تقریباا آماده باشد، تولید آن ساده صورتی در 

های بصری برای افزایش جذابیت آن استفاده کنید، اما از صحت آمارها و نمودارهای اولیه  شروع کنید و از المان 

 اطمینان حاصل کنید.

 های توئیتر. تبدیل آمار و ارقام به پست ۱۱

ی را دوست دارند هایهای توئیتری، ارائه آمار و ارقام جالب است؛ زیرا مردم چنین پستترین پست یکی از جذاب

  های جامعی از آمار و ارقام که پست صورتیکنند. در گذارند یا آن را ریتوئیت میو با دوستان خود به اشتراک می 

  reachهای توئیتر به اشتراک بگذارید. این کار، باعث افزایش  توانید حقایق جالب آن را در قالب پست دارید، می 

آمارها و حقایشود. می می و توانید  توئیتر منتشر کنید  در  و  بکشید  به تصویر  کاربرپسند  به صورت  را  ق جالب 

 گذاری را بدست آورید. بیشترین نرخ اشتراک 

 . تبدیل محتواهای موجود به ویدئو ۱۲

ترین  دهند. ویدئوها یکی از محبوب امروزه، مردم عالقه چندانی به خواندن ندارند و محتواهای بصری را ترجیح می

ری است که بسیار مورد توجه کاربران اینترنی قرار گرفته است. ویدئو، یک ضرورت در دنیای بازاریابی محتواهای بص

ترین مزیت بازآفرینی محتواها در قالب ویدئو، محبوبیت باالی این فرمت است.  شود. بزرگ امروزه محسوب می

خواهند در مدت زمان کوتاهی  آنچه را می های بالگ،  توانند بدون نیاز به صرف زمان برای مطالعه پستکاربران می

اندازه هزار کلمه باشد، کارشناسان ارزش یک دقیقه ویدئو  تماشا کنند و به خاطر بسپارند. اگر ارزش یک عکس، به 

اند. با توجه به این آمار، واضح است که  میلیون کلمه ارزیابی کرده   ۱٫۶برای معرفی محصوالت و خدمات را برابر  

 شود. واهای موجود در قالب ویدئو یک نیاز اساسی در استراتژی بازاریاب محتوا محسوب می بازآفرینی محت 
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 . تبدیل بهترین نکات محتواها به خبرنامه ۱۳

 

های هفتگی از طریق ایمیل مارکتینگ را در نظر  های بالگ، ارسال خبرنامه برای دریافت ترافیک بیشتر برای پست 

های بالگ را از دست بدهد و این شما هستید که  مندترین کاربر هم ممکن است برخی پستعالقه داشته باشید. 

ها یادآور شوید. یک خبرنامه دوستانه که شامل نکات  باید خواندن مطلب جدید را از طریق ارسال خبرنامه به آن 

نیاز به صرف زمان زیاد، ترافیک  بر تولید محتوای جدید بدون کند تا عالوه جالب هر پست باشد، به شما کمک می 

 سایت را نیز افزایش دهید.وب 

 تر های کوتاه های بلند به پست . تبدیل مقاله۱۴

برخی مخاطبین عالقه چندانی به مطالعه محتواهای طوالنی ندارند. شما نباید مخاطبین خود را به این دلیل از 

های کوتاه که  توانید نظرشان را به مطالعه مقاله زیاد، می راحتی و بدون صرف زمان و انرژی دست بدهید، بلکه به 

بر جذب مخاطبین  های بلند به چندین مقاله کوتاه، عالوه خوانایی بهتری دارند، جذب کنید. بازآفرینی و تبدیل مقاله 

ین  جدید، منجر به افزایش تعداد جستجوها، افزایش ترافیک و در نتیجه، بهبود سئو خواهد شد. البته، متن ا

ها نباید مشابه با یکدیگر باشد؛ در غیر این صورت، به دلیل تکراری بودن باعث ایجاد خطا در موتورهای  مقاله 

 شود. جستجو می
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 . تبدیل محتواها به ایمیل ۱۵

 

نوشته  در  که  نکاتی  و  اشتراک گذاشته هرگاه مطالب، محتواها  به  کاربران  با  متوجه  های خود  کنید،  مرور  را  اید 

که    خواهید  هستند  این  شایسته  نیز  خوب  مخاطبین  و  شوند  بازآفرینی  باید  حتماا  خوب  محتواهای  که  شد 

عالقه  مورد  بهموضوعات  را  که شان  است  این  دهید،  انجام  است  الزم  که  کاری  تمام  کنند.  دنبال  پیوسته  طور 

دانستید که …؟«  ؟ « و »آیا میهای »چگونه باید …محتواهای ارزشمندی که قبالا تولید شده است را در قالب ایمیل

 بازآفرینی کنید و برای کاربران ارسال کنید.

کنید، ایجاد های هفتگی درباره دیجیتال مارکتینگ در بالگ خود منتشر می به عنوان مثال، در صورتی که شما پست 

مان زیادی، از کند تا بدون صرف زها کمک می های کوتاه که شامل محتوای اصلی پست شما باشد، به آن ایمیل

شود. زیرا شما  نکات و ترفندهای دیجیتال مارکتینگ استفاده کنند. این کار برای هر دو طرف، برد محسوب می 

رود؛ در مقابل، کاربران آنچه نیاز دارند را در  هایتان هدر نمی کنید و تالشمحتوای ارزشمند خود را بازآفرینی می 

 شوند.نند و به مخاطبین وفادار شما تبدیل میکترین شکل ممکن از شما دریافت می ساده 
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 سخن پایانی درباره بازآفرینی محتوا 

محتوا ارزش زیادی در استراتژی بازاریابی دارد. بنابراین، سعی کنید از محتواهای خود حداکثر استفاده را داشته  

ها را بازآفرینی کنید. همچنین،  توانید آنمی باشید. نگاهی به محتواهای قبلی خود کنید و به این فکر کنید که چطور  

توانید در اجرای این تکنیک یک قدم جلوتر باشید و محتواهای جدید خود را با در نظر داشتن تکنیک بازآفرینی  می

 تر باشد.تولید کنید تا بازآفرینی محتواها در آینده ساده 

 کنیم.کار صحبت می های این در بخش بعد درباره ضرورت تبلیغ کردن محتوا و روش 
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 تبلیغات محتوایی چیست؟ 

 

های مختلف در مقابل  طور که از اسم آن مشخص است، تبلیغ محتوا به معنای قرار دادن محتواها در فرمتهمان 

کند و باعث  ها است. این استراتژی به مطرح شدن محتوا و برند شما کمک میچشم مخاطبین و جلب توجه آن 

های اجتماعی، تبلیغات پولی، های زیادی برای تبلیغ محتوا وجود دارد. بازاریابی شبکه شود. راه می موفقیت آن  

پردازیم. هر راهی که بتواند افراد ها می سئو، اینفلوئنسر مارکتینگ، ایمیل مارکتینگ و … که در ادامه به توضیح آن 

شود. تبلیغ محتوا، بخش مهمی از استراتژی  ده می بیشتری را متوجه محتوای شما کند، توزیع و تبلیغ محتوا نامی

 ریزی کنید. ها قبل از تولید و انتشار محتوا برای آن برنامه شود و باید مدت محسوب می ییبازاریابی محتوا

ها مورد توجه و  از این پست   بخشی  تنهاگیرد اما  پست در طول روز در اینترنت قرار می   هامیلیون   در حال حاضر

ها دیده و  دهد؛ اول اینکه بسیاری از این پست گیرند. این موضوع، دو نکته را نشان می ی قرار می گذار اشتراک 

کنند. امروزه،  شوند و دوم اینکه، تولیدکنندگان این محتواها در توزیع و تبلیغ محتوا ضعیف عمل می خوانده نمی 

شوند، اها به صورت تصادفی پیدا نمیگیرند. محتوترین محتواها نیز در معرض گم شدن قرار میحتی باکیفیت

بر کیفیت باال، به یک استراتژی توزیع و تبلیغ  ریزی کرد. محتواها برای موفقیت، عالوه بلکه باید برای آن برنامه 

 مناسب نیز نیاز دارند.
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 های توزیع آن نهفته است.ارزش واقعی بازاریابی محتوا، در کانال 

Jason DeMers, Founder of AudienceBloom 

 چرا به تبلیغ محتوا نیاز دارید؟ 

 

هدف شما از تولید محتوا چیست؟ هدف هر بازاریابی، دستیابی به مخاطبین جدید، افزیش لیدها، افزایش نرخ  

conversion   وکارها است. به همین دلیل است که تمامی بازاریابان محتوایی در تالش  و در نهایت، ارتقا کسب

ها در بالگ یا  طور که در تصویر باال نیز مشخص است، تنها انتشار پست برای ارتقا و تبلیغ محتوا هستند. همان 

شایانی کند. بدون تبلیغ محتوایی که   وکارها، کمکتواند به رشد مخاطبین و ارتقا کسب های اجتماعی، نمیشبکه 

کنندگان صفحات اجتماعی شما کم هستند،  که تعداد دنبالصورتی رود. در کنید، زحمات شما به هدر می تولید می 

توانند محتوای شما را با دوستان و نزدیکان خود به اشتراک  ها نهایتاا میکند؛ زیرا آناین مطلب بیشتر صدق می 

 افتد.باالیی دست پیدا کنید و وایرال اتفاق نمی  reachتوانید به ، از این طریق نمیبگذارند. بنابراین

نشود، منطقی نیست. به همین دلیل،    ROIهمچنین، صرف زمان و انرژی زیاد روی محتوایی که باعث افزایش  

ابی و تبلیغ محتوا  خواهید نرخ بازگشت سرمایه داشته باشید، باید یک بودجه مشخص برای بازاریکه می صورتی در 
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، بودجه بازاریابی محتوای خود را  ۱۲ ۲درصد از بازاریابان در سال    ۷۵دهد که  در نظر بگیرید. آمار و ارقام نشان می

گذاری  ها بر روی بازاریابی محتوایی فعالیت و سرمایه % از بازاریاب  ۷ ،   ۲ ۲افزایش دادند. و طبق آخرین آمار سال  

 کنند.می

سایت و  رای یک چرخه مشخص است. در این سیکل، افزایش کاربران منجر به ترافیک بیشتر وب تبلیغ محتوا دا 

کند. مزایا کنید، اقدامات کاربر نیز به تبلیغ بیشتر محتوا کمک می شود. زمانی که یک کاربر را جذب می بالگ می

 صورت زیر است:های مختلف تبلیغ محتوا، به جذب کاربران جدید از روش 

 

 رهای توزیع و انتشار محتوا راهکا 

توان به یک استراتژی  کلی، توزیع و تبلیغ محتوا به سه شکل ممکن است که با ترکیبی از این راهکارها میطور به 

 خواهید از چه راهکاری استفاده کنید؟مناسب برای تبلیغ محتوا رسید. شما برای تبلیغ محتواهای خود می
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 ( Owned Mediaهای متعلق به خودتان )رسانه تبلیغ محتوا در  -۱

 

های اجتماعی و  سایت، شبکه های متعلق به خودتان مانند بالگ، وب این راهکار به توزیع و تبلیغ محتوا در رسانه 

ای ندارد. بهتر است خبرنامه ایمیل اشاره دارد. واضح است که استفاده از این راهکار برای بازاریابی محتوا هزینه 
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وکارتان نپردازید و بیشتر انرژی خود را صرف جلب اعتماد مخاطبین  ن روش، زیاد به تعریف از خود و کسب در ای

 کنید.

 های زیر حضور آنالین دارند: ها به روش در حال حاضر، تمامی شرکت 

 های اجتماعی )کانال تلگرام، اینستاگرام، توئیتر، لینکدین، فیسبوک و …( رسانه  •

 ایمیل مارکتینگ •

 بالگ  •

ریزی کنند. به  ها برنامه بازاریابان محتوایی باید برای ارتقا و تبلیغات همسان محتواهای خود در تمامی این رسانه 

توانید آمار و ارقام جالب آن را در قالب یک پست  اید، میکه یک اینفوگرافیک آماده کرده صورتی عنوان مثال، در 

ن را جدا کنید و در فیسبوک منتشر کنید یا از اطالعات آن برای  توئیتر یا لینکدین منتشر کنید، بخشی از تصویر آ 

قبل به صورت کامل    بخش های بالگ استفاده کنید. در واقع، باید از تکنیک بازنویسی محتوا که در  نوشتن پست 

 توضیح داده شد، استفاده کنید. 

نید برای تبلیغ و ارتقای محتوای خود  تواهایی است که در اختیار دارید و می ایمیل مارکتینگ، یکی دیگر از رسانه 

رسانی از محتواهای  های خبرنامه برای اطالعهایی از محتوا یا ارسال ایمیلگذاری بخش استفاده کنید. اشتراک 

 کنند.ها استفاده میهایی است که بسیاری از بازاریابان موفق از آنجدید، ترفند 

 (Earned Mediaتبلیغ محتوا توسط سایرین ) -۲

ای آمده است؟  اید؟ آیا تا به حال نام شرکت شما در مقاله ها داشته آیا تا به حال یک پست مهمان در سایر بالگ 

 گذارند؟ های اجتماعی، محتوای شما را به اشتراک می آیا فالوئرهای شما در شبکه 

اید بدون پرداخت هزینه  ا توانسته هایی اشاره دارند که شمهستند و به رسانه   earned mediaهایی از  ها مثال این

(  third-partyافتد که یک شرکت سوم )و تنها با تولید محتوای خوب بدست آوردید. این ترفند زمانی اتفاق می 

(، ریتوئیت،  guest article)  های خود منتشر کند یا محتوایی را در قالب مطبوعات، مقاله محتوای شما را در رسانه 

 وکار شما بنویسد. رسی و مرور محصوالت درباره کسب گذاری و یا بر اشتراک 
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برای اینکه محتوای خود را از این طریق ارتقا دهید، باید از منابع معتبر برای تولید محتوا استفاده کنید، محتواهای  

اشتراک  از طریق خبرنامه اطالع قابل  را  کنید، محتواهای جدید خود  تولید  با  گذاری  رابطه خوبی  و  کنید  رسانی 

(  cross-promotionتوانید از بازاریابی متقابل )متخصصان و اینفلوئنسرهای حوزه خود برقرار کنید. همچنین، می

 نیز بهره گیرید تا بدون صرف هزینه محتوای خود را تبلیغ کنید و مخاطبین جدیدی بدست آورید. 

 تبلیغ پولی محتوا  -۳

نمی  برندی  دو  هیچ  از  تنها  و  هزینه  صرف  بدون  در تواند  بدهند.  ارتقا  را  خود  محتوای  قبل،  که  صورتی روش 

های بازاریابی  خواهید محتوای شما توسط مخاطبین هدف و در یک مقیاس بزرگ کشف شود، باید استراتژی می

طور مستقیم برای توزیع  محتوا و تبلیغات پولی را با یکدیگر ترکیب کنید. تبلیغات پولی محتوا، زمانی است که به 

افتد، اما  های مختلفی اتفاق میاید، پول پرداخت کنید. پرداخت هزینه به صورت توایی که تولید کرده و تبلیغ مح 

های تبلیغات پولی محتوا شامل موارد زیر  کنند. روشیا تبلیغات کلیکی استفاده می  CPCاغلب بازاریابان از مدل  

 هستند: 

 Native advertisingتبلیغات همسان یا   •

 Paid searchتبلیغات پولی جستجو یا   •

 Influencer marketingبازاریابی تاثیرگذار یا  •

 Paid social media promotionهای اجتماعی یا بازاریابی شبکه  •

 (Native Advertisingتبلیغات همسان ) 

 تبلیغات همسان چیست؟

تبلیغات همسان، به دلیل همانندسازی ظاهر تبلیغ با رابط کاربری، باعث توجه بیشتر کاربر، تاثیرگذاری بیشتر و  

گیرد، باید بر اساس فرمت  های تبلیغاتی همسان مورد استفاده قرار می شود. محتوایی که در کمپین عدم آزار او می 

که کاربر با محتوای کمپین مشابه محتواهای سایت ناشر  ای  و ظاهر محتواهای سایت ناشر طراحی شوند؛ به گونه 



 

107 

 

کنید، باید مرتبط با محتوای مورد نظر  های همسان انتخاب می برخورد کند. سایت ناشری که برای اجرای کمپین

 باشد. 

 چرا باید از تبلیغات همسان استفاده کرد؟ 

هدف   مخاطبین  چشم  مقابل  در  شما  محتوای  تبلیغات،  از  نوع  کسب این  به  است  ممکن  که  و  جدیدی  وکار 

عالقه  نداشته محتواهای شما  اطالعی  آن  وجود  از  حال  به  تا  ولی  باشند  میمند  قرار  افزایش  اند،  باعث  و  دهد 

 ( می reachدسترسی  توسط  (  تبلیغات  کردن  محتوا، مسدود  تبلیغ  برای  ترفند  این  از  استفاده  شود. همچنین، 

 شود. منجر به افزایش اعتماد کاربران می  دهد و در کل،کاربران را کاهش می 

 چگونه باید از تبلیغات همسان استفاده کرد؟

های ناشرین را به درستی  مند شوید، باید محتواها و سایت خواهید از مزایای تبلیغات همسان بهره که می صورتی در 

کنید مخاطبین سایت ناشر، مرتبط    و با دقت انتخاب کنید. قبل از ورود به قرارداد تبلیغات همسان، اطمینان حاصل

رود.  مند به خواندن محتوای شما هستند؛ در غیر این صورت، هزینه تبلیغات شما هدر می وکار شما و عالقه با کسب 

تبلیغات همسان محتواها به هیچ عنوان نباید با هدف فروش مستقیم باشد و بدین ترتیب به عنوان یک محتوای  

شود. به عالوه، باید با مخاطبین صادق باشید. یعنی، محتوای  لیغی تهاجمی تلقی میارزشمند و نه یک محتوای تب 

 گذاری شده باشد.( برچسب Sponsored Contentشما باید به صورت شفاف، به عنوان یک تبلیغ اسپانسر شده ) 

 (Paid Searchتبلیغات پولی جستجو )
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 بازاریابی موتورهای جستجو چیست؟ 

های باالتر در  (، باید برای نمایش محتوای خود در رتبه SEMترفند بازاریابی موتورهای جستجو )برای استفاده از  

کند، محتوای شما  صفحات جستجو پول بپردازید. زمانی که کاربر محتوایی مرتبط با محتوای شما را جستجو می

به عنوان   به نظر می   قدرهاشود. این روش، آن به کاربر نمایش داده می  Adدر صدر جستجوها  رسد، ساده  که 

به دلیل ماهیت پیچیده هدفمندسازی کلیدواژه  ترفند،  این  الگوریتم نیست.  های موتورهای  ها، تغییرات مداوم 

 های محبوب، روش سختی است.جستجو و رقابت بسیار باال در بازار برای کلیدواژه 

 چرا باید از بازاریابی موتورهای جستجو استفاده کرد؟

طوری که  کند؛ بهکسی برای یافتن محتوا و اطالعات مورد نظرش، از موتورهای جستجو استفاده می تقریباا هر  

 «Google it    یک اصطالح رایج بین مردم شده است. بر اساس تحقیق انجام شده توسط »Hubspot  ،۷۵    درصد

اید تالش کنید تا شانس  کنند. به همین دلیل، باز کاربران تنها نتایج صفحه اول موتور جستجو را مشاهده می 

 حضور محتوای خود در صفحه اول موتورهای جستجو را افزایش دهید. 

 استفاده کرد؟  SEMچگونه میتوان از  

شود. تبلیغات جستجوی گوگل  ظاهر می   Adاین تبلیغات به صورت لیست در باالی صفحه جستجو تحت عنوان  

شود. هنگام ها انجام می ( کلیدواژه biddingمزایده )یا پرداخت به ازای کلیک و بر اساس سیستم    PPCبه صورت  

کمپین  ادوردز) مدیریت  گوگل  ابزار  از  کاربردی  دانش  داشتن  جستجو،  موتورهای  تبلیغاتی   Googleهای 

AdWords.نقش کلیدی دارد ) 

ود و دکمه  توانند نوع کمپین خود را انتخاب کنند، لندینگ پیج یا صفحه فربازاریابان محتوا از طریق ادوردز می

CTA    را ایجاد کنند، کلمات کلیدی و مخاطبین هدف انتخاب کنند، بودجه، اهداف و استراتژیbid    خود را برای

شود.  با تعیین بودجه و حداکثر هزینه به ازای هر کلیک مشخص می   biddingهر کمپین تنظیم کنند. استراتژی  

گیرد آگهی  هایت، پیروی از الگوریتم خاصی تصمیم میسپس، گوگل با بررسی کمپین شما و سایر رقبای شما و درن
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شما را چه موقع و چگونه نمایش دهد. البته، اجرای این روش نیز ممکن است برای کاربر ناخوشایند باشد. بر  

 را نادیده میگیرند.  googleدرصد از افراد تبلیغات تحت پوشش   ۶، حدود HubSpotاساس تحقیقات بالگ  

 اینفلوئنسر مارکتینگ 

 

 اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟ 

مدت و از طریق انتشار محتواهای مفید و جذاب،  اینفلوئنسرها یا افراد تاثیرگذار، کسانی هستند که در طوالنی

مخاطبین زیادی را طرفدار خود کرده اند. اینفلوئنسرها بر رفتار و نظرات مخاطبین خود بسیار موثر هستند، به  

رسانند. به فرآیند جلب اعتماد مخاطبان  دهند و صدای برند شما را به گوش مخاطبین هدف می جهت می ها  آن

ها به مشتری از طریق نظرات او، اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی با افراد تاثیرگذار  یک اینفلوئنسر و تبدیل آن 

بگیرد،می نیز صوت  رایگان  به صورت  است  ممکن  ترفند،  این  در   گویند.  میصورتیاما  موفقیت  که  به  خواهید 

می  فکر  خود  محتواهای  تبلیغ  برای  بلندمدت  همکاری  به  یا  و  یابید  بودجه بیشتری دست  باید  برای کنید،  ای 

 اینفلوئنسر مارکتینگ در نظر بگیرید.
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 چرا باید از اینفلوئنسر مارکتینگ استفاده کرد؟ 

ها و پیشنهادهای او هستند. اینفلوئنسرها باعث دیده  همواره پذیرای ایده یک اینفلوئنسر، مخاطبینی دارد که  

ئنسر  ومدت بین یک اینفلبر این، اعتمادی که در طوالنیشود. عالوه شدن محتوای شما توسط مخاطبین هدف می 

 و مخاطبینش ایجاد شده باعث توجه و تاکید بیشتری به محتوای شما نیز خواهد شد.

 فلوئنسر مارکتینگ استفاده کرد؟چگونه باید از این 

 به منظور استفاده از این ترفند، باید موارد زیر را انجام دهید:

وکار خود آشنا شوید تا بتوانید کسانی را پیدا کنید که برای تبلیغ محتوای  با اینفلوئنسرهای مرتبط با کسب  •

اینفلوئنسرها باید همان مخاطبین هدف شما باشند شما مناسب باشند. دقت داشته باشید که مخاطبین  

 تا بیشترین میزان تاثیرگذاری بدست آید.

شده را بررسی کنید و بهترین را برای مشارکت در تبلیغ محتوای خود انتخاب  اینفلوئنسرهای شناسایی  •

 کنید.

تماا پیش از شروع کمپین  درباره شرایط، هزینه و زمان تبلیغ محتوا با اینفلوئنسر مورد نظر مذاکره کنید. ح  •

ای که  ای از کمپین انتظار دارید. بر اساس بودجه تبلیغاتی باید به صور واضح مشخص کنید که چه نتیجه 

شود را از اینفلوئنسر  در اختیار دارید، بهترین تصمیم را بگیرید و اقداماتی که منجر به نتیجه بیشتری می

 بخواهید. 

اینفلوئنسر   • کمپین  از  حاصل  الیک نتایج  میزان  جمله  از  اشتراک مارکتینگ،  تعامل  گذاریها،  نرخ  ها، 

(engagement rate( نرخ تبدیل ،)conversion rate .و … را دنبال کنید ) 
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 های اجتماعی بازاریابی شبکه

 های اجتماعی چیست؟ بازاریابی پولی شبکه

های اجتماعی است. زیرا کاربران بسیاری  بازاریابی در شبکه توان گفت که موثرترین نوع تبلیغات پولی،  به جرئت می 

کنند. این نوع از بازاریابی نیز مشابه سایر تبلیغات پولی مانند تبلیغات همسان  های اجتماعی فعالیت می در رسانه 

 و تبلیغات موتورهای جستجو، پیچیده نیست. باید به منظور بیشتر دیده شدن محتوای خود و نمایش آن محتوا 

 Pay Perتواند در قالب تبلیغات کلیکی ) در مقابل چشم مخاطبین هدف، پول پرداخت کنید. این پرداخت می 

Click ( یا به ازای هر نمایش )Cost Per Impression ها در زمان، چگونگی و محل ( باشد. تفاوت این روش

روز به های اجتماعی روزور که پلتفرم شبکهطتبلیغاتی و میزان کنترل شما بر فرایند کمپین است. همان   اجرای کمپین 

های بیشتری را به  تری با گزینه کند، پیشنهادهای تبلیغاتی وسیعآوری داده و تارگتینگ پیشرفت می در زمینه جمع 

 دهد.وکارها ارائه می کسب 

 های اجتماعی استفاده کرد؟ چرا باید از بازاریابی پولی شبکه 

های متعلق به خودتان است،  های اجتماعی خود که جز تبلیغات در رسانه در شبکه بر حضور و فعالیت مداوم عالوه 

های اجتماعی فعال هستند، بیشتر تالش کنید.  باید برای بیشتر دیده شدن توسط مخاطبین هدفی که در شبکه 

د در این راه  های اجتماعی، در صدر توجه قرار بگیرید، بلکه بایتوان تنها از طریق فعالیت در شبکه همیشه نمی 

کند تا محتوای خود را در مقابل  های اجتماعی این امکان را فراهم می بودجه صرف کنید. بازاریابی پولی در شبکه 

های اجتماعی برای توسعه بیشتر استفاده  های گسترده شبکه چشم مخاطبین هدف خود قرار دهید و از ویژگی 

های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، لینکدین و … م های پولی در تمامی پلتفراندازی کمپینکنید. راه

 پذیر است.های مختلف امکان در فرمت 
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 های اجتماعی استفاده کرد؟ چگونه باید از بازاریابی پولی شبکه 

  های مختلفی استفاده کنید. توضیح های اجتماعی مختلف با ویژگی توانید از شبکهبه منظور تبلیغ محتوای خود، می

های اجتماعی  ترین پلتفرم گنجد، اما توضیح کوتاهی درباره محبوب نمی   بخشها در این  مفصل هر یک از پلتفرم 

 دهیم. ارائه می 

 پیام رسان تلگرام 

گذاری  های مورد استفاده ایرانیان برای برقراری ارتباط، اشتراک ترین و پرکاربردترین رسانه تلگرام، یکی از محبوب 

بازاریابی به شمار میانواع محتواها و ح  اندازی کانال تلگرامی که متعلق به  رود. عالوه بر راه تی کسب درآمد و 

وکارتان است و فعالیت مداوم در آن، باید برای تبلیغ محتوای خود هزینه صرف کنید. برای تبلیغ محتوای  کسب 

های معرفی استفاده کنید. تبلیغات انالوکار  یا کهای مرتبط با کسب های پرمخاطب، کانال توانید از کانالخود، می 

در تلگرام، تعرفه خاصی ندارد و بسته به تعداد اعضای کانال و مدت زمان نمایش تبلیغ، متفاوت است، اما هرچه  

شود، بیشتر باشد یا مدت زمان نمایش  تعداد مخاطبین کانال تلگرامی که تبلیغ محتوا در آن نمایش داده می

 ، هزینه تبلیغ نیز بیشتر خواهد شد.پست مربوطه بیشتر باشد 

 شبکه اجتماعی اینستاگرام 

های  های مورد عالقه کاربران ایرانی است. تبلیغات در اینستاگرام از طریق پست اینستاگرام نیز یکی دیگر از پلتفرم 

بلیغ  های اسپانسرینگ، تشود. پستهای اینستاگرام انجام می ( و استوری Sponsored Adهمسان اسپانسرینگ )

را بین پست  های کاربر  های اینستاگرام بین استوریدهد و استوری های معمول کاربر نمایش می محتوای شما 

شود. امکان  اید هدایت می شود و کاربر با کلیک بر روی آن به هر صفحه فرودی که شما لینک داده نمایش داده می 

توانید از تبلیغات  ها، شما به صورت مستقیم نمیتحریم   تارگتینگ در تبلیغات اینستاگرام نیز وجود دارد. به دلیل

تجربه  اینستاگرام استفاده کنید، اما اگر برای اجرای کمپین تبلیغاتی در اینستاگرام به کمک نیاز دارید، تپسل با

است   تواند به شما در این امر یاری دهد. کافیهای تبلیغاتی برای برندهای بزرگی مثل ایرانسل، میاجرای کمپین

 با تپسل تماس بگیرید. 



 

113 

 

 شبکه اجتماعی فیسبوک 

های ترین پلتفرم ترین پلتفرم اجتماعی است. فیسبوک، یکی از کامل میلیارد کاربر، بزرگ   ۱٫۵۰فیسبوک با داشتن  

گزینه  که  است  تبلیغات  برای  فرمت اجتماعی  و  کمپینها  برای  را  مختلفی  میهای  پیشنهاد  تبلیغاتی  کند. های 

از مهم یکی  مناسب،  تارگتینگ  و  به مخاطبین هدف  این شبکه ترین ویژگی دسترسی  اجتماعی است.  های  های 

 شود.( انجام می Adsها )( و آگهیBoostتبلیغات در فیسبوک از دو راه گسترش دادن ) 

توانید با پرداخت  به منظور افزایش دسترسی به پست محتوای مربوطه، می   boostدر صورت استفاده از روش  

اند، نمایش دهید. در صورت استفاده از های شما را الیک کرده پول، محتوای مربوطه را به کاربرانی که قبالا پست 

بندی تقسیم   ها و …مندیکنندگان را بر اساس سن، جنسیت، محل زندگی، عالقه توانید دریافتاین تکنیک، می 

های تبلیغاتی فیسبوک نیز تنها به یک نوشته ساده، یک عکس و لینک محتوای مورد نظر  کنید. استفاده از آگهی

و مخاطبین هدف خود را مشخص کنید. تبلیغات فیسبوک نیز به    bidنیاز دارد. پس از آن، باید بودجه، حداکثر  

تحریم  نیستند،دلیل  دسترس  قابل  ایرانیان  برای  در   ها،  آگهیصورتی اما  به  دارید،  که  نیاز  فیسبوک  درون  های 

 توانید از تپسل کمک بگیرید.می

 توئیتر

توانند محتوا یا لینک محتوای خود را در  دهد، اما بازاریابان می با وجود اینکه توئیتر، تبلیغات و آگهی نمایش نمی 

به بیشتر دیده شدن پست کمک کنند. با پرداخت    های پولی توئیترحلتوئیتر پست کنند و سپس با استفاده از راه 

ها های تبلیغاتی توئیتر استفاده کنید و به تبلیغ و ارتقای محتوای خود بپردازید. این کمپین توانید از کمپینپول، می 

های افزایش  ، کمپین engagementهای  (، کمپین Video Views Campaignهای بازدید ویدئو )شامل کمپین 

 ( و … است. fallower campaignر )تعداد فالوئ 

 لینکدین

های مختلف در لینکدین مشغول فعالیت هستند و به همین دلیل، بستر  میلیون متخصص حوزه     ۵بیش از  

مندی از امکانات رایگان لینکدین که از طریق  بر بهره شود. عالوه مناسبی برای تبلیغ و ارتقای محتوا محسوب می 



 

114 

 

های متنی و تصویری که در  بر آگهیهای پولی آن نیز استفاده کنید. عالوه از گزینه   توانیدایجاد پست است، می 

می  داده  نمایش  کاربران  می صفحه  محتوایی  بازاریابان  گزینهشود،  از  و    Sponsored Contentهای  توانند 

Sponsored in-mail  ت که امکان  هم استفاده کنند. اسپانسرینگ محتوا درواقع، تبلیغات همسان لینکدین اس

فراهم می نیز  را  مخاطبین جدید  به صورت    sponsored in-mailکند.  هدفمندسازی  محتوا  ارسال  امکان  نیز 

 کند.مستقیم در مسنجر لینکدین کاربران خاص را فراهم می 

 سخن پایانی درباره تبلیغ محتوا 

می به  کلی،  روش طور  تمامی  زیر  توان  تصویر  در  را  محتوا  تبلیغ  از های  موقع  به  و  درست  استفاده  داد.  نشان 

 های مختلف، منجر به بدست آمدن بهترین نتیجه خواهد شد.روش 

می  استفاده  خود  محتوای  تبلیغ  برای  که  پلتفرمی  و  فرمت  از  نظر  هدایت  صرف  باید  شما  نهایی  هدف  کنید، 

کار شما بیشتر  ودر مورد کسب های اجتماعی شما باشد؛ جایی که بتواند  سایت، بالگ یا رسانه مخاطبین به وب 

های وفادار شما تبدیل شود. برای رسیدن  مند شود و در نهایت، به مشتری کار شما عالقه بداند، به محتوا و کسب 

 کننده باشد:تواند بسیار کمک به این هدف، رعایت نکات زیر می 

 اهداف و مخاطبین هدف خود را بشناسید. •

 د.بهترین محتواهای خود را تبلیغ کنی •

 ها را برای تبلیغ محتوای خود استفاده کنید. ترین کلیدواژه بهترین و مرتبط  •

 خالقیت در تبلیغ را فراموش نکنید.  •

 سازی کنید.صفحه فرود خود را بهینه  •

 بندی کنید.های اجتماعی خود را به صورت دقیق زمانهای شبکه پست  •

 کار خود در ارتباط باشید. و با اینفلوئنسرها، بالگرها و متخصصان حوزه مربوط به کسب  •

 ( استفاده کنید.guest blogمهمان ) از پست •

 ها را در شبکه اجتماعی فراموش نکنید.هشتگ  •
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شود، اما در نظر داشته باشید که بدون تبلیغ،  یک استراتژی قدرتمند محسوب می  ییبا وجود اینکه بازاریابی محتوا 

 رود. اید به هدر می محتواهایی که تولید کرده 
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 تغییرات الگوی سرچ در طول زمان 

در طی چندین سال گذشته، تغییرات زیادی کرده است. بسیاری از این تغییرات، ناشی از تغییر    ییبازاریابی محتوا

های پیچیده موتورهای جستجو نیز بر اساس نحوه  رفتار کاربران هنگام سرچ کردن است. عالوه بر این، الگوریتم 

اند بازاریابان همچنان نتوانسته   بسیاری از  با وجو این   استفاده کاربران از موتورهای جستجو، تغییر کرده است.

این مشکالت،   از جمله  روبرو هستند.  قبل  با همان مشکالت معمول  و  تغییرات وفق دهند  این  با  را  خودشان 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 گیری کنم.« ام را اندازهمحتوایی که تولید کرده   ROIتوانم »من نمی •

های هدف خود، رتبه باالیی  ایم برای کلیدواژهنیم، اما هنوز نتوانسته ک»ما محتواهای بسیار خوبی تولید می •

 در گوگل بدست آوریم.« 

 ها تحقیق کرد؛ مرحله بعد چیه؟« »من به اندازه کافی برای انتخاب کلیدواژه  •

این  رسد،  خصوص دومین مورد می حلی که به ذهن بسیاری از بازاریابان هنگام مواجه با چنین مشکالتی به تنها راه 

 است که محتوای بیشتری مرتبط با کلیدواژه مورد نظر تولید کنند. 

بازاریابان مرتکب می که  اشتباهاتی است  بزرگترین  از  کار، یکی  این  از متاسفانه،  زیادی  ایجاد حجم  زیرا  شوند؛ 

د. اضافه  شوکند، بلکه منجر به صرف هزینه بیشتر می محتواهای ناکارآمد و مشابه، نه تنها مشکلی را حل نمی

 کند. تر می بندی محتوا را برای گوگل سخت کردن محتوای بیشتر به یک سایت با ساختار ضعیف، پیدا کردن و رتبه 

منتشر راه  تعداد محتواهای  از  فراتر  این مشکالت،  و  حل  شده در طول هفته است. مسئله اصلی، شیوه توسعه 

توان گفت، سئو در حال تکامل است و بازاریابان باید  می  کلی،طور سازماندهی استراتژی بازاریابی محتوا است. به 

 های خود دریافت کنند. منطق بر آن، تغییر کنند تا بتوانند نتیجه خوبی از تالش

شوند. پیش  هایی وجود دارد که در این پست توضیح داده می خوشبختانه، برای مقابله با این مشکالت، راه حل 

 ها را بررسی کنیم.تر علت تغییر وضعیت ها، الزم است در ابتدا، به صورت دقیق حلراه از ارائه این 
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 . الگوریتم موتورهای جستجو همواره در حال تغییر هستند ۱

رسانی و تغییر استراتژی محتوا بر اساس نحوه پردازش و ارزیابی محتواها توسط موتورهای جستجو، تاثیرات  روزبه 

تواند مانند قبل قابل اعتماد  کند. بنابراین، معیارهای قدیمی موفقیت یک محتوا نمی می  چشمگیری در سئو ایجاد 

کنند،  هایی که اغلب بازاریابان برای سنجش عملکرد محتوای خود استفاده می به عنوان مثال، یکی از راه   باشد.

درباره کارایی و اعتبار این    ها زیادی ها در موتورهای جستجو است. هنوز هم بحث بندی کلیدواژه توجه به رتبه 

کند. یعنی، به  بندی بسته به متن و محتوا تغییر می ها وجود دارد. زیرا، رتبه بندی کلیدواژهمعیار برای ارزیابی رتبه 

کنید. در فضاهای مختلف، ممکن است نتایج متفاوتی برای سرچ  این بستگی دارد که در کجا و چگونه جستجو می 

 سازد.ع، ارزیابی فقط بر اساس انتخاب کلیدواژه را دشوار می حاصل شود که این موضو

که شما در دو شهر مختلف سرچ کنید: »کدوم رستوران پیتزا بخورم؟«، نتایج کامالا متفاوتی  صورتی به عنوان مثال، در 

 گذارند.دهد، که متغیرهای بسیار زیادی وجود دارند که بر سرچ تاثیر می شود و این نشان میحاصل می 

را در    RankBrain( سرمایه زیادی صرف کرده و  Machine Learningهمچنین، گوگل برای فراگیری ماشینی )

راحترتبه   الگوریتم  این خصوصیت،  از  با استفاده  کرده است. گوگل  و تر می بندی محتواها معرفی  تواند هدف 

را نمایش دهد مفهوم عباراتی که سرچ می  نتایج مربوطه  را بفهمد و  به همین دلیل، موضوع بعدی که    .شوند 

 ها است. کنند و تغییر در نحوه سرچ آنکنیم، تغییرات افرادی است که در گوگل سرچ میبررسی می

 . نحوه سرچ کردن کاربران همواره در حال تغییر است ۲

موتورهای جستجو  تر از توسعه  ها با موتورهای جستجو، بسیار مهم تغییر نحوه سرچ کردن کاربران و تعامل آن 

 است.

آنبا ظهور دستگاه  از  استفاده گسترده  و  موبایل  عباراتی که سرچ می های  برای جستجو،  بیشتر جنبه  ها  شوند 

تر برای سرچ در موتورهای  های رسمی ها و عبارت اند. چندین سال قبل، افراد اغلب از واژه ای پیدا کرده محاوره 

در حال حاضر، کاربران برای سرچ کردن، از سواالت طوالنی و پیچیده با  که  حالیکردند. در جستجو استفاده می 
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سال گذشته، روی فهمیدن چنین عبارات و    ۳الی    ۲های گوگل در  رسانیروز کنند. بهبندی کامل استفاده می جمله 

 جمالتی تمرکز داشته است. 

ل عبارات تاکید دارد، باعث ایجاد تحول  تحلیوها، بر تجزیه معرفی این الگوریتم سرچ جدید که به جای کلیدواژه 

( تغییر  topic-basedها به سئوی مبتنی بر موضوع )عظیمی شد. الگوریتم جدید، تمرکز اصلی خود را از کلیدواژه 

طور که دیدگاه مبتنی بر کلیدواژه در موتورهای  این تغییرات چه تاثیری بر تصمیمات بازاریابان دارد؟ همان   داد.

کلیدواژه     ۲الی     ۱ده، بازاریابان نیز باید با این تغییر همراه باشند. چندین سال قبل، شاید تنها  جستجو تغییر کر

اصلی برای هر موضوع وجود داشت، اما در حال حاضر، صدها و یا هزاران عبارت طوالنی برای هر موضوع وجود  

جغرافیایی متفاوت است. بنابراین،    شود و بسته به موقعیتدارد که به طور مرتب در موتورهای جستجو سرچ می 

 تواند به اندازه کافی نتایج خوبی به وجود آورد. اختصاص دادن چندین کلمه به تنهایی نمی 

 به بعد  ۲۰۱۷. استراتژی محتوا از سال ۳

ها، بازاریابان محتوایی نیز باید شیوه و استراتژی  با توجه به تغییرات موتورهای جستجو و کاربران در طی سال

 ها بر جذب ترافیک ارگانیک است.خصوص، زمانی که تمرکز اصلی آن ود را تغییر دهند، به خ

اشاره کرد. این بالگ نیز نگرش خود را به جای    HubSpotتوان به بالگ  ها، میترین مثال به عنوان یکی از موفق 

  HubSpotاست. بالگ    ( برای هر موضوع سوق دادهvisibilityهای خاص به سمت بیشتر دیده شدن )کلیدواژه

، قادر به جذب حجم زیادی از ترافیک ارگانیک topic clusterاز طریق مرتب کردن محتواها با استفاده از مدل  

شوند کند. یعنی پس از مدتی، همه متوجه می است. عالوه بر این، اجرای این ترفند به شناخته شدن برند کمک می 

اسپات موضوعاتی  نویسد. همچنین، هاب تخصص دارد و مطلب می   اسپات در مورد چه موضوعاتیکه بالگ هاب 

ای موضوع، باعث ایجاد  کند که به پرسونای مخاطب بستگی دارد. بنابراین، استفاده از مدل خوشه را انتخاب می 

 شود. ها بازدید می میلیون 
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Pillar Page  چیست؟ 

صفحه  صفحه،  )این  موضوع  که  است  جامع  میtopicای  قرار  پوشش  تحت  را  اصلی  محتواهای  (  به  و  دهد 

نام   به  نکات سئوی  لینک می  subtopicباکیفیتی  تمامی  باید  این صفحه  در  به    on-pageدهد.  ارجاع  مانند 

رعایت شود. یک    H1و تگ    URLموضوع اصلی در عناوین،   ایده   pillar pageو …  آل، در بهترین و  در حالت 

گیرند، زیرا توانسته ترافیک ارگانیک زیادی را  و جایگاه موتورهای جستجو قرار می  سایت شماباالترین سطح وب 

 شود. جذب کند. درواقع، این صفحه، یک نقشه راهنما محسوب می

باید قادر به تبدیل بازدیدکننده به لید یا تبدیل لید به مشتری باشد. زیرا،   Pillar Pageمحتوای موجود در صفحه  

شما به دلیل زیاد    Pillar Pageشوند. صفحه  ایی است که بازدیدکنندگان به آن هدایت می این صفحه، دقیقاا ج

 ، اعتبار باالتری نسبت به سایر صفحات خواهد داشت. subtopicهای ورودی باکیفیت از صفحات بودن لینک 

 دهد. را نشان می  topic clusterتصویر زیر، مفهوم 

 

 چیست و مزایای استفاده از آن چیست؟  Topic Clusterمدل 

است که برای هر یک از موضوعات    subtopicو محتواهای    pillar pageای، درواقع شامل یک صفحه  مدل خوشه 

باشد که سواالت مشخص و مرتبط   subtopic ۶الی  ۲ای باید شامل  اید. هر مدل خوشه اصلی خود در نظر گرفته 

 دهند.با موضوع اصلی را پاسخ می
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کنید، باید یک نام برای آن تعریف کنید که نماینده موضوع اصلی  ای جدید ایجاد می زمانی که یک مدل خوشه 

 ای ارزش نوشتن دارد یا خیر، باید دو معیار زیر را بررسی کنید:باشد. برای اطمینان از اینکه موضوع مدل خوشه 

حتمال حضور شما با این موضوع در صفحه  این معیار، در واقع میزان اعتبار موضوع و ا  اعتبار موضوع: •

 کند.اول را مشخص می

 دهد.های آن موضوع در طول ماه را نشان می این معیار، تعداد تقریبی سرچ  حجم جستجوی ماهانه: •

  pillar pageای نیز به  دهد و هر صفحه خوشه ( لینک می cluster pageای )، به هر صفحه خوشه Pillarصفحه  

ریزی محتوا، دهد. مزیت اصلی این مدل، عالوه بر نظم بخشیدن به برنامه لیدواژه لینک می دارای هایپرلینک ک

شود. یعنی، اگر یکی از صفحات هم مورد  نیز می  pillarبندی تمامی صفحات لینک داده شده به باعث بهبود رتبه 

ین، استفاده از این مدل،  هم بهتر خواهد شد. همچن   pillarبندی سایر صفحات متصل به  توجه قرار گیرد، رتبه 

 کند.تجربه بهتری برای کاربران ایجاد می

می باعث  مدل  این  موارد،  این  بر  عالقه عالوه  با  متناسب  محتوای  تولید  روی  بیشتری  تمرکز  های مندی شود 

ی  مخاطبین هدف خود داشته باشید که این موضوع، باعث بهبود کارایی و عدم هدر رفتن زمان برای تولید محتواها 

را برای بهینهشود. مزیت دیگر این مدل، این است که شما میتکراری می  سازی محتوای  توانید زمان بیشتری 

pillar    صرف کنید تاconversion   سازی محتوای  بهتر شود و زمان بیشتری برای بهینهcluster    صرف کنید تا

شود. زیرا، در مدل  جویی در زمان می رفه ترافیک بیشتری جذب شود. این کار در مقایسه با مدل قدیمی، موجب ص

تصویر زیر، تفاوت ساختار یک بالگ با مدل    سازی تک تک صفحات نیاز به صرف زمان بیشتری دارد.قدیمی، بهینه

های تکراری درباره یک موضوع بسیار زیاد  دهد. در مدل قدیمی، پست را نشان می   topic clusterقدیمی و مدل  

ها به  های بسیار زیادی است که هر کدام از آن، شامل پست topic clusterاست. ساختار یک بالگ در مدل  

 دهند.لینک می  pillarصفحه  
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Subtopics  چیست؟ 

Subtopicک سوال خاص از موضوع اصلی تحت پوشش  تر از محتوا هستند که ی ها، قطعات کوچکPillar Page  

کنید، باید مرتبط با موضوع اصلی باشد.  انتخاب می   subtopicدهند. طبیعتاا موضوعاتی که به عنوان  را پاسخ می 

 زیر موضوع باشد.  ۲زیر موضوع و حداکثر  ۲، باید حداقل شامل topic clusterهر مدل 

 توانید شامل موارد زیر باشد: کنید، میی پیوست م  subtopicچیزهایی که در 

 سایت های بالگ، لندینگ پیج و صفحات وب پست  •

• URL  سایت کامل یک صفحه وب 

 یک لینک به یک منبع خارجی معتبر  •
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شود  محسوب می  subtopicای، یک  در مثال باال، موضوع اصلی، تغییر دکوراسیون منزل و هر یک از موارد حاشیه 

طور که در تصویر مشخص است، باید  تری توضیح داده است. همان که موضوع اصلی را به صورت بسط یافته 

 .ها در نظر بگیرید   subtopicسعی کنید کلیدواژه اصلی را در عنوان تمامی 

 ایجاد کرد؟  Topic Clusterچگونه باید یک مدل 

سایت شما مناسب است.  ، باید بررسی کنید که این رویکرد برای وب topic clusterهای جدید  پیش از ایجاد مدل 

 برای این منظور، باید سواالت زیر را از خود بپرسید.

شوند قرار گیرید، به اندازه کافی سرچ می ها در صدر موتورهای جستجو  خواهید با آنآیا موضوعاتی که می  •

 که ارزش صرف زمان و تالش را داشته باشد؟ 

را تحت پوشش قرار دهد؟ در صورتی که محتواهای  آیا قبالا محتوایی داشته  • اید که موضوع مورد نظر 

 ید.های داخلی اضافه کنکافی درباره آن موضوع دارید، بهتر است از آنچه دارید استفاده کنید و لینک 

خواهید با جزئیات درباره آن صحبت کنید؟ در صورتی که پاسخ  آیا موضوع مورد نظر، چیزی است که می •

 را آغاز کنید. topic clusterتوانید ایجاد مدل این سوال نیز »بله« است، می

 ، مراحل زیر را دنبال کنید: pillarبرای ایجاد صفحه 
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های مخاطبین  هدف شما دارند را در نظر بگیرید. از مسائل و دغدغه   مسئله اصلی که پرسونای مخاطبین   ۱الی    ۵  -۱

 ، و یا از نظرات آنالین مطلع شوید.، مصاحبه هایی مانند نظرسنجی را با استفاده از شیوه 

 مسائل را به چندین موضوع مختلف تقسیم کنید. -۲

 از طریق جستجوی کلیدواژه پیدا کنید.   پیدا کنید و کلمات کلیدی آن را نیز   subtopicبرای هر موضوع اصلی،    -۳

 ها باشد.  subtopicپردازی کنید که متناسب با موضوع اصلی و محتواهایی را ایده  -۴

 های جستجویی، بررسی کنید. هر ایده را بر اساس صنعت و رقابت  -۵

 سازی کنید.گیری کنید و سپس، بهینهمدل را ایجاد کنید، آنالیز و اندازه -۲

 را سنجید؟   Topic Clusterان موفقیت مدل توچگونه می

های بالگ بر اساس یک معیار، کار دشواری است و ممکن است نتیجه  گیری میزان موفقیت تک تک پست اندازه

راحتی ارزیابی کرد. برای این کار، چارچوب  توان به را می  Topic Clusterدرستی از آن حاصل نشود. در مقابل، مدل  

 سواالت زیر را پاسخ دهید: زیر را دنبال کنید و

 اند؟ سایت عملکرد بهتری داشته کدام موضوعات در جذب ترافیک به وب  •

 اند؟ کدام موضوعات، لید بیشتری برای شما تولید کرده  •

 کدام موضوعات، بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را برای شما به همراه داشته است؟  •

 آورده است؟ و پوشش را بدست  backlinkکدام موضوعات، بیشترین  •

 Topic Clusterنکات تکمیلی درباره  

، نکات زیر را رعایت کنید تا بتوانید نتیجه دلخواه خود را بدست  Topic Clusterهنگام تولید محتوا و ایجاد مدل   

 آورید. 

 های داخلی تا جایی که امکان دارد، استفاده کنید.از لینک •
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 کنید.های خود استفاده حتماا از تگ برای پست  •

 کنند.موتورهای جستجو، به دنبال محتوای شما نیستند، این مردم هستند که سرچ می •

 بر اساس پرسونای مخاطبین خود تصمیم بگیرید.  •

 Pillar Pageو  Topic Clusterسخن پایانی درباره مدل 

دهد که توسط موتورهای جستجو بهتر  به محتوای شما این امکان را می   در استراتژی محتوا  topic clusterمدل  

، درباره  ییبازاریابی محتوا  ایبوک آینده    بخش بخشد. در  پیدا شوند و به استراتژی محتوای شما نظم بیشتری می 

 کنیم.معیارهای ارزیابی یک محتوا صحبت می 
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 سایت موفقیت محتوای وبهای کلیدی عملکرد برای سنجش شاخص

می »اگر  دارد:  وجود  مدیریت  علم  در  قدیمی  قانون  به  یک  قادر  باید  ابتدا  ببخشید،  بهبود  را  چیزی  خواهید 

 گیری آن باشید.« اندازه

توانید  گیری عملکرد محتوای خود، نمی کند. بدون اندازهنیز صدق می  ییاین قانون برای استراتژی بازاریابی محتوا

بازاریابی شما واقعاا نتیجه آیا تالش بگویید که   یا خیر. به عالوه، در های  بوده  از عملکرد واقعی صورتی بخش  که 

 سازی کنید. توانید محتواهای خود را بهینه کنید، اطالعی نداشته باشید، نمیمحتواهایی که تولید می 

در نظر داشته باشید که همه معیارها  گیری کنید، اما باید  خود، باید معیارهای خاصی را اندازه  KPIبرای سنجش  

برای تمامی مراحل بازاریابی محتوا مناسب نیستند. به عنوان مثال، زمانی که کمپینی برای یک برند جدید تعریف  

آوردن  می به بدست  نیازی  اندازه  ROIکنید،  به جای  این مرحله،  در  )ندارید.  یا  conversionگیری همگرایی   )

 ( اندازهengagementدرگیری  باید روی  ،  بخشگیری ترافیک ایجادشده تمرکز کنید. به همین دلیل، در این  (، 

کنیم که در هر مرحله، باید معیارهای کلیدی مشخصی را دنبال  مرحله مجزا تقسیم می ۳را به    ییبازاریابی محتوا

 کنید. این سه مرحله، شامل موارد زیر است: 

 گیری ترافیکاندازه •

 گیری درگیری مخاطب اندازه •

 گیری همگرایی مخاطب اندازه •

 بندی شده آورده شده است. سایت به صورت طبقه های محتوای وب KPIترین ترین و مناسب تصویر زیر، مهم 
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 (Measuring Trafficگیری ترافیک )( اندازه ۱مرحله 

را شروع  صورتی در  بازاریابی محتوایی  تازگی یک کمپین  به  نداشته  کرده که  زیادی  ترافیک  که  اید، طبیعی است 

را بر جذب ترافیک وبسایت بگذارید. پس از عبور از این مرحله،   باشید. در این مرحله، باید تمامی تمرکز خود 

ها را نیز دنبال کنید، اما در وهله اول باید سعی کنید تا جایی که امکان  توانید نرخ درگیری و نرخ همگرایی آنمی

 ترین معیارهایی که در این مرحله باید بررسی کنید، شامل موارد زیر است: ترافیک بیشتری جذب کنید. مهمدارد، 

 (Unique Visitorsتعداد بازدیدکنندگان یونیک )

ترین شاخصی کنند، مهمسایت شما مراجعه میتوان گفت که تعداد بازدیدکنندگان یونیکی که به وب به جرات می 

هایتان مطلع  بخش بودن تالش گیری شود. این شاخص، شما را از میزان نتیجه ن مرحله اندازهاست که باید در ای

 سازد. واضح است که هرچه این شاخص باالتر باشد، بهتر است.می

 (Page Viewsتعداد بازدیدهای صفحه ) 

با وجود  کند.  سایت شما که توسط مردم بازدید شده است را مشخص میاین شاخص، تعداد کل صفحات وب 

برای شرکت این شاخص  از طرفی می های رسانه اینکه  اما  عوامل  ای مهم است،  زیرا  باعث گمراهی شود.  تواند 
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توان بر اساس این شاخص درباره میزان موفقیت استراتژی محتوا تصمیم  بسیاری بر این شاخص تاثیرگذارند و نمی 

کنید، ازجمله عوامل موثر بر تعداد  در آن فعالیت می سایت، منبع ترافیک و حتی نوع صنعتی که  گرفت. طراحی وب 

را اندازهبازدید  گیری کنید، اما بر اساس آن تصمیم های صفحه هستند. پیشنهاد ما این است که این شاخص 

 نگیرید و به جای آن، بر تعداد بازدیدکنندگان یونیک تاکید کنید. 

 ( Total Backlinkها )لینکتعداد کل بک

های  ول یک کمپین موفق بازاریابی محتوا است و برای بدست آوردن سئوی خوب، به بک لینک سئوی خوب، محص

گیری میزان تواند در اندازهشود، می سایت شما ارجاع داده می هایی که به وب زیادی نیاز دارید. ردیابی تعداد لینک

لین این  تعداد  کند. هرچه  به شما کمک  محتوا  تبلیغ  و  توزیع  در  رتبه ک موفقیت شما  باشد،  بیشتر  در  ها  بندی 

دهند نیز مهم است. هرچه هایی که به شما لینک می موتورهای جستجو نیز بهتر خواهد بود. همچنین، نوع سایت

 تر باشد، سئو بهتر خواهد شد. ها قوی این بک لینک 

 ( Source of Trafficمنبع ترافیک )

از شاخص  اندازهیکی  باید  که  اس هایی  این  کنید،  به  گیری  منبعی  از چه  بازدیدکنندگان  و  کاربران  بفهمید  که  ت 

اند؟ آیا ترافیک به صورت ارگانیک و تنها از طریق سرچ بدست آمده؟ آیا بازدیدکنندگان  سایت شما مراجعه کرده وب 

 کند؟اند؟ دانستن این اطالعات چه کمکی به شما میهای اجتماعی جذب شده از طریق شبکه 

توانید با توزیع و  ش زیادی از ترافیک از یک یا چند منبع خاص بدست آمده است، میکه بفهمید بخصورتی در 

سایت خود را تقویت کنید. به عنوان مثال، در صورتی که بیشترین  تبلیغ محتوا در آن منابع، افزایش ترافیک وب 

اگرام با محتوای شما درگیر  کنید، از اینستاگرام آمده باشد، یعنی فالوئرهای شما در اینستترافیکی که دریافت می 

اند. گام بعدی پس از پی بردن به این موضوع، این است که محتواهای بیشتری در راستای جذب کاربران  شده 

 اینستاگرام تولید و در اینستاگرام نیز توزیع کنید.

 ( Measuring Engagementگیری تعامل و درگیری مخاطب ) ( اندازه ۲مرحله  
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طور منظم با کاربران خود ارتباط برقرار  توانید بهسایت خود جذب کردید، می نسبتاا خوبی برای وب زمانی که ترافیک  

ها را به خواننده تبدیل کنید. برای ردیابی میزان موفقیت شما در درگیر  کنید و به جای یک بازدیدکننده ساده، آن 

 شود: . این شاخص ها، شامل موارد زیر میگیری کنید کردن مخاطبان، نیاز دارید تا برخی شاخص ها را اندازه

 (bounce rateنرخ پرش )

سایت شود و بدون انجام هیچ اقدامی، از سایت خارج شود، پرش اتفاق  زمانی که یک بازدیدکننده وارد یک وب 

روبرو تعریف میمی یا نرخ پرش، به صورت  با  افتد. بانس ریت  بازدیدکنندگانی که بدون درگیری  شود: نسبت 

شوند به کل بازدیدکنندگان آن صفحه. این نرخ، معموالا به صورت درصد نمایش داده  ه، از صفحه خارج می صفح 

سایت بهتر است. هرچه این نرخ کمتر  شود. واضح است که هرچه این نرخ کمتر باشد، عملکرد صفحه وب می

نشان می  در صفحه وب باشد،  موجود  با محتوای  که خوانندگان  درگیری  دهد  کرده سایت  پیدا  به بیشتری  اند. 

عنوان انتظار نداشته باشید که نرخ پرش یک شبه و ناگهانی کاهش یابد. روند کاهش نرخ پرش، یک فرایند  هیچ 

مدت است و الزمه رسیدن به این هدف، قرار دادن محتواهای مناسب به منظور افزایش مشارکت و درگیری  طوالنی 

 مخاطبان است. 

 هن شما ایجاد شود که نرخ پرش قابل قبول، چقدر است؟ ممکن است این سوال در ذ 

ها صادق باشد. نرخ  سایت توان به این سوال، یک پاسخ قطعی و مشخص داد که برای تمامی وب گاه نمیهیچ 

به نوع محتوای وب  با وجودسایت و نوع صنعتی که در آن فعالیت می پرش، بسته    این   کنید، متفاوت است. 

نرخ پرش  می که  برای وب    ۴الی    ۲۲توان گفت  بازاریابی  سایت درصد  و  روی محتوا  اصلیشان  تمرکز  که  هایی 

 است، بسیار مناسب است. ییمحتوا

 (New vs. returning visitorsبازدیدکنندگان بازگشتی به نسبت بازدیدکنندگان جدید )

سایت مراجعه  طور که از اسم آن مشخص است، این شاخص، تعداد افرادی که برای بازدید مجدد، به وب همان 

ردیابی میمی بازدیدکنندگان جدید  تعداد  با  در مقایسه  را  که به وب کنند  افرادی  تعداد  سایت شما  کند. هرچه 
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دهنده این است که محتوای شما برای  د، نشان گردند، بیشتر باشد و اصطالحاا نرخ بازگشت کاربران زیاد باشبازمی

 .کاربران مفید و جذاب بوده است

 (Time Spent on websiteزمان حضور در سایت )

کند. طبیعتاا هرچه مدت زمان  سایت شما صرف می دهنده مدت زمانی است که کاربر در وب این شاخص، نشان 

وب  در  که  حضور  صورتی  در  است.  بهتر  باشد،  بیشتر  وب سایت  در  را  زیادی  زمان  بگذراند، کاربر  شما  سایت 

تر، صفحاتی که بیشترین  توانید به منظور بررسی دقیق دهنده عالقه او به محتواهای شما است. همچنین، مینشان 

دهد را پیدا کنید و محتواهای بیشتری نظیر آنچه در این صفحات  زمان حضور کاربران را به خود اختصاص می 

 د کنید.وجود دارد، تولی

 ( Share by content typeگذاری انواع محتوا )تعداد اشتراک

انواع محتواهای وب  بر  به  حتماا  کاربران  که توسط  فیلم، گیف و …  اینفوگرافیک، اسالید، عکس،  سایت، شامل 

ه  شوند، نظارت داشته باشید. مردم معموالا زمانی که چیزی را خیلی دوست داشته باشند، ب اشتراک گذاشته می 

می  اشتراک اشتراک  این  میگذاری گذارند.  شبکه ها  محیط  در  باشد.  تواند  ایمیل  فوروارد  یا  اجتماعی  های 

را دنبال کنید و محتواهایی که بیشترین میزان اشتراک گذاری اشتراک  را به خود اختصاص داده ها  را  گذاری  اند 

هایی را بیشتر از قبل منتشر کنید. به عنوان  بیابید، نکات مثبت آن را استخراج کنید و سعی کنید چنین محتوا

اشتراک  تعداد  که  صورتی  در  اینفوگرافیکگذاری مثال،  وب های  در  موجود  تولید  های  برای  است،  زیاد  سایت 

 ریزی کنید.های بیشتر برنامه اینفوگرافیک 

 ( Number of Commentsها ) تعداد کامنت

گذاری محتوا است. افراد تنها در صورتی برای یک یک مقاله  تراک ارزش کامنت گذاشتن، بیشتر از الیک کردن یا اش

گذارند که محتوای ارائه شده را به خوبی فهمیده باشند، با آن ارتباط برقرار کرده باشند و  یا پست بالگ کامنت می 

گیری اندازهها، راهی بسیار خوب برای  محتوای مورد نظر برایشان مفید بوده باشد. شمارش و ردیابی تعداد کامنت 

گذاری تجربیاتشان،  میزان درگیری و تعامل مخاطبان است. به عالوه، با دعوت کاربران به ارائه نظرات و اشتراک 
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ها، این کار باعث بهبود سئو و افزایش وفاداری مشتریان نیز توانید یک بحث عمومی ایجاد کنید. عالوه بر این می

 خواهد شد. 

 (Measuring Conversion( همگرایی مخاطب )۳مرحله 

گردند، به محتوای شما عالقه دارند سایت شما باز میدر مرحله قبل، توانستید خوانندگانی بدست آورید که به وب 

ها را به لید و مشتری تبدیل کنید. تمرکز اصلی شما در این  شوند. اکنون، زمان آن است که آن و با آن درگیر می 

هایی که  گیری کارایی و بازدهی محتواها در تبدیل بازدیدکننده به لید باشد. شاخص مرحله، باید معطوف به اندازه

 کنند، شامل موارد زیر است: گیری کمک می به این اندازه

 

 (Opt-in rateنرخ ورود )

پر میهای موجود در وب زمانی که کاربران به صورت کامالا اختیاری، فرم  را  دهد که  کنند، نشان می سایت شما 

دارند از جدیدترین محتواهای شما اطالع داشته باشند. این موضوع، یک ایجاد لید است که به احتمال    دوست

زیاد ممکن است در آینده به مشتری تبدیل شود. برای بدست آوردن نرخ ورود، کافی است نسبت کاربرانی که  

پر می  opt-inهای  فرم  بپرسید را  از خود  را محاسبه کنید و در نهایت،  از کدام    opt-inکه اغلب    کنند  ها ناشی 

( را با یکدیگر مقایسه  opt-in user( با کاربران وارد شده ) engaged userمحتواها است. نسبت کاربران درگیر ) 

،  opt-inسایت شما ترافیک خوبی داشته باشد و نرخ درگیری کاربران نیز باال باشد، نرخ  کنید. در صورتی که وب 

 . درصد خواهد بود  ۳حدود 

 (Click-through rateنرخ کلیک )

کنند، به کل بازدیدکنندگان آن صفحه، نرخ  ها کلیک می   CTAها یا دکمه  نسبت تعداد کاربرانی که روی هایپرلینک 

هایی است که شما انتظار دارید کاربران روی آن کلیک  ها، همان کال تو اکشن شود. هایپرلینککلیک نامیده می 

 افتد.یا تبدیل اتفاق می conversionمورد نظر کلیک کنند،    CTAکنند. در صورتی که کاربر روی 
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 ( Number of leadsتعداد لیدها )

ها کافی  دهد. البته واضح است که جذب لید و شمارش آن این شاخص، تعداد لیدهای ایجاد شده را نشان می

ها تشخیص دهید. برای  گیری کنید. همچنین، باید لیدها را از ربات نیست، بلکه باید کیفیت لیدها را نیز اندازه

  CRMتوانید از  ستفاده کنید. برای محاسبه تعداد لیدها، می ا  LeadiDتوانید از ابزارهایی نظیر  این منظور، می 

 استفاده کنید. 

 (ROIنرخ بازگشت سرمایه )

در    ROIگیری آن بسیار سخت است. مفهوم  ترین شاخص دانست که اندازهتوان مهم نرخ بازگشت سرمایه را می 

شده ریابی محتوا به کل سرمایه صرف برابر است با نسبت درآمد حاصل از بازا  ROIساده است.    ییبازاریابی محتوا

 مورد زیر نیاز دارید.   ۲برای تولید و توزیع محتوا. برای محاسبه این شاخص، به دانستن 

LTV  کند و برای ردیابی سفر مشتری  )ارزش طول عمر کاربر( ، شاخصی است که ارزش هر مشتری را تعیین می

نیز   CRM (Customer Relationship System)ز طریق  گیرد. نظارت بر سفر مشتری، امورد استفاده قرار می

کند تا بفهمید کدام محتواها منجر به فروش نهایی شده است. از طرف  پذیر است. این کار به شما کمک میامکان 

 توانید میزان واقعی بازگشت سرمایه برای هر فروش را محاسبه کنید.مشتریان، می  LTVدیگر، با اطالع از 

 برای سنجش موفقیت ایمیل KPIشاخص های کلیدی عملکرد  

ایمیل  کارایی  میزان  به  بردن  پی  منظور  خبرنامه به  می های  ارسال  که  را  ای  آن  مهم  های  شاخص  باید  کنید، 

کنید. مهمتریاندازه ایمیلشاخص   نگیری  ارزیابی عملکرد  برای  تعداد ها  و  نرخ کلیک  ایمیل،  بازگشایی  نرخ  ها، 

ایمیلفورواردها   عنوان  ایمیلاست.  بازگشایی  نرخ  در  این شاخص،  ها، نقش خیلی مهمی  بهبود  برای  دارد.  ها 

های دیگری نظیر نرخ پرش، نرخ اسپم، نرخ رشد لیست  استفاده کنید. البته، شاخص   A/Bتوانید از آزمون  می

 ایمیل، تعداد لغو عضویت، نرخ همگرایی و … نیز وجود دارند.
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KPI های اجتماعی های شبکهفقیت پستبرای سنجش مو 

های اجتماعی، ابتدا باید نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید و سپس، به  های شبکه سازی پست به منظور بهینه 

گیری ها و تقویت هرچه بیشتر نقاط قوت بپردازید. برای این کار، باید شاخص هایی را اندازهبرطرف کردن ضعف 

اشتراک  تعداد  الیک هاگذاری کنید.  تعداد  کامنت ،  مهم ها،  فالوئر،  رشد  نرخ  و  برای  ترین شاخص ها  کلیدی  های 

 های اجتماعی است. های شبکه سنجش پست 

های دیگری نظیر تعداد بازدید از پروفایل، تعداد منشن، نرخ تبدیل و … نیز وجود دارند. برای آشنایی  البته شاخص 

 را بخوانید. استهای اجتماعی دهم که مربوط به بازاریابی شبکه  بخشها، بیشتر با این شاخص 

 های محتوا KPIابزار رایگان برای سنجش  ۳

های زیاد نیاز ندارد. سه ابزار گوگل  های بازاریابی محتوا معموالا به صرف هزینه گیری میزان موفقیت کمپیناندازه

وب  ابزارهای  آنالیتیکس،  جزء  بافر،  و  آن مستر  از  استفاده  که  هستند  آنالیز  نیز رایگان  ایرانی  کاربران  برای  ها 

 پذیر است.امکان 

 (Google Analytics. ابزار گوگل آنالیتیکس )۱

بازاریابی و هر وب اولین و مهم  سایتی نیاز دارد، گوگل آنالیتیکس است. این ابزار  ترین ابزاری که هر کارشناس 

سایت  مل ترافیک، درگیری مخاطبان و همگرایی مخاطبان( برای ارزیابی عملکرد وب تواند اطالعات مورد نیاز )شامی

 و محتواها را در اختیار شما بگذارد. 

می  آنالیتیکیس  داده گوگل  جمعیت تواند  حتی  های  و  مخاطبین  استفاده  مورد  مرورگر  مخاطبین،  شناسی 

کرده کلیدواژه سرچ  مخاطبین  که  این  هایی  دهد.  ارائه  را  می اند  را  ابزار  مخاطبان  درگیری  های  شاخص  تواند 

هایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حتی منبع ترافیک بدست آمده را نیز مشخص کند.  گیری کند، پستاندازه

های اجتماعی خود، به گوگل  های بازاریابی شبکه توانید برای سنجش تالشها، می همچنین عالوه بر سایر کمپین

 ماد کنید.آنالیتیکس اعت
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 (Google Webmaster Toolsمستر ). ابزار وب ۲

گیری شاخص های مورد نیاز مستر یا گوگل سرچ کنسول  نیز مشابه گوگل آنالیتیکس، ابزاری مهم برای اندازهوب 

در    ها و تعداد صفحاتی کهها، تعداد و کیفیت بک لینکبندی کلیدواژهتوانید رتبه است. با استفاده از این ابزار می

گیری توانید با بهره کند که می ها و خطاهایی را اعالم می نمایش محتوا مشکل دارند را دنبال کنید. این ابزار، پیام 

 سایت و سئوی خود را بهبود ببخشید.ها، عملکرد وب از آن

 ( Buffer. ابزار بافر ) ۳

پست  آنالیز  ابزار  شبکه بافر،  اشتراک های  و  اجتماعی  است.  گذاری های  میها  ابزار،  این  از  استفاده  توانید با 

در شبکه ترین پست محبوب  کنید. شما میهای موجود  را شناسایی  زمان  در طول  اجتماعی خود  با  های  توانید 

پیدا کنید و دامنه   لینکدین دسترسی  به اطالعات فیسبوک، توئیتر، گوگل پالس و  رایگان بافر،  از پالن  استفاده 

های پولی آن را توانید پالنهای اجتماعی را گسترش دهید. در صورت تمایل، می حضور و عملکرد خود در شبکه 

توانید  شود، می انتخاب کنید و شاخص های بیشتری را تحلیل کنید. با استفاده از اطالعاتی که توسط بافر ارائه می 

 های آینده تالش کنید.های خود را ارزیابی کنید و در جهت بهبود پستعملکرد پست 

 محتوا و ابزارهای سنجش آن  KPIپایانی درباره   سخن

روزصورتی در  افزایش  شما،  نهایی  اندازهبه که هدف  است،  فروش  میزان  افزایش  و  ترافیک  تالشروز  های  گیری 

گیری کنید از  هایی را در مراحل مختلف اندازه  ، ضروری است. از طرف دیگر، اینکه چه شاخص ییبازاریابی محتوا

در اهمیت   گفته شد،  که  است. همانطور  برخوردار  به صورتی باالیی  بازاریابی محتواکه  کمپین  را شروع    ییتازگی 

را به اندازهکرده  های مربوط به ترافیک معطوف کنید. زمانی که تعداد   گیری شاخص اید، بهتر است تمرکز خود 

گیری کنید. در  اربران با محتواها را اندازههای مربوط به درگیری کتوانید شاخص بازدیدکنندگان بیشتر شدند، می

های مربوط  توانید شاخص  اند، مینهایت، در صورتی که خوانندگان به اندازه کافی با محتواهای شما درگیر شده 

را اندازه بازاریابی محتوای خود را بدست آورید. همواره در نظر    ROIگیری و  به نرخ همگرایی یا تبدیل  کمپین 
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بر است، بنابراین، باید صبر داشته باشید تا به نتیجه  ها، کاری زمان ها و بهبود آن   که بررسی شاخص داشته باشید  

 کنیم. درباره پرسونای مخاطب صحبت میین ایبوک آینده ا  بخشدلخواه خود برسید.در 
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 پرسونای مخاطب چیست؟ 

سوال باشد که پرسونای مخاطب چیست اید، ممکن است برای شما اگر تا به حال پرسونای مخاطب ایجاد نکرده 

 ای دارد؟ وکار چه فایده و برای کسب 

برای اینکه بتوانید محتوایی مناسب مخاطبین خود تولید و توزیع کنید، ابتدا باید مخاطبین خود را در طول سفر  

 ( نمایندهbuyer journeyمشتری  مخاطب،  پرسونای  بشناسید.  نشا(  که  است  شما  واقعی  مخاطبین  از   ن ای 

ها چیست و رفتار  دهد مخاطبین شما چه کسانی هستند؟ مایل به یادگیری چه چیزهایی هستند؟ اهداف آنمی

های واقعی و ها در طول سفر مشتری چگونه است؟ پرسونای مخاطب، یک شخصیت ساختگی بر اساس داده آن

 دهد.تحقیقات بازار است که بخش مشخصی از مخاطبان هدف را نشان می 

های مخاطب و چیزهایی که  ( در بازاریابی محتوایی باید روی چالش audience personaمخاطب )  پرسونای

 ها است، تمرکز کند. مخاطب مایل به یادگیری آن 

 تفاوت پرسونای مخاطب با پرسونای مشتری!

فروش   هدف  با  بیشتر  مشتری  پرسونای  زیرا  است؛  متفاوت  خریدار  یا  مشتری  پرسونای  با  مخاطب  پرسونای 

بازاریابی محتوامحصوالت و بر اساس داده  بازار است، در حالی که پرسونای مخاطب، مرتبط با سئو و    یی های 

 است.

کنند. های مختلف مخاطبان هدف، چندین پرسونای مخاطب ایجاد میوکارها برای نشان دادن گروه اغلب کسب 

  ۵تا    ۲پیشنهاد ما این است که حتماا بین  هیچ اجبار و محدودیتی در تعداد پرسونای مخاطب وجود ندارد، اما  

نیز برسد، اما در نظر گرفتن تعداد زیادی پرسونای مخاطب ممکن     ۲تواند تا  گروه ایجاد کنید. البته، تعدادشان می

، قصد تارگت کردن  ییاست باعث سردرگمی شود. تعداد پرسونا، به مخاطبینی که با استفاده از بازاریابی محتوا

 ید، بستگی دارد. ها را دار آن
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 چرا ایجاد پرسونای مخاطب ضروری است؟ 

ها  های آن مندیدانید؟ چقدر درباره نیازها و عالقه های مخاطبین خود می زمینه، اهداف و چالش چقدر درباره پیش 

چگونه  ها،  اطالع دارید؟ مخاطبین شما چند سال دارند؟ بدون شناخت مخاطبین خود و پی بردن به نیازهای آن 

 ها را برطرف کند؟توانید محتوایی تولید کنید که نیازهای آن می

بدون پاسخ به چنین سواالتی، ایجاد استراتژی مناسب بازاریابی محتوایی، تولید محتوای مناسب و توزیع محتواها  

ر بشناسید. کند مخاطبین خود را بهتهای مختلف، دشوار است. ایجاد پرسونای مخاطب، به شما کمک می در کانال 

ها، ایجاد  های مختلف مخاطبین هدف و تولید محتوای مناسب برای آن به منظور پی بردن به خصوصیات گروه 

ایجاد پرسونای مخاطب، می  بهپرسونای مخاطب ضروری است.  نتایج کسب طور چشم تواند  را گیری  وکار شما 

 بهبود ببخشد. 

 بازاریابی محتوامزایای ایجاد پرسونای مخاطب در 

 های مخاطبینمندیها و عالقه ها، نیازمندیپی بردن به چالش  •

 ها هستند درک درست از آنچه مخاطبان مایل به یادگیری آن  •

 ها با خصوصیات مشترک ها به گروه بندی آن شناخت دقیق مخاطبین و در نهایت، تقسیم •

ها تولید  تری برای آن توانید محتوای مناسب د، می زمانی که اطالعات کافی از مخاطبین خود در دست داشته باشی

کنید؛ این محتوا از تاثیرگذاری باالیی برخوردار است و باعث تبدیل خواننده به لید یا حتی مشتری خواهد شد. در  

صورت نداشتن اطالعات کافی و عدم ایجاد پرسونای مخاطب، مجبور هستید به صورت فرضی محتوا تولید کنید 

 دانید بنویسید، نه چیزی که مخاطبین مایل به یادگیری آن هستند.چه که خود میو درباره آن 

 ، نقل شده است:Seth، نویسنده معروف بالگ Seth Godinجمله معروفی در این زمینه از 

 برای محصوالت خود مشتری پیدا نکنید، بلکه برای مشتریان خود، محصول تولید کنید. 
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 آید؟ ایجاد پرسونای مخاطب چگونه بدست میاطالعات مورد نیاز  برای 

شود. فرایند ایجاد  با مخاطبین مورد نظر ایجاد می   ها و مصاحبه پرسونای مخاطب از طریق تحقیقات، نظرسنجی 

شود. پیش از شروع این فرایند، باید از خود بپرسید  های مورد نیاز شروع میآوری داده پرسونای مخاطب، با جمع

توانند به شما در ایجاد پرسونای مخاطب کمک کنند.  ها میاز مخاطبین خود نیاز دارید؟ کدام داده به چه اطالعاتی  

شناسی یا دموگرافیک  اولین چیزی که ممکن است با شنیدن کلمه پرسونای مخاطب به یاد آورید، اطالعات جمعیت

نستن اطالعات دموگرافیک زیر را  وکار خود، داوکارها بدون در نظر گرفتن نوع محصول یا کسب است. اغلب کسب 

 دانند: برای ایجاد پرسونای مخاطب ضروری می 

 سن •

 جنسیت •

 موقعیت جغرافیایی •

 سطح تحصیالت  •

 هامندی عالقه  •

 شغل و صنعت حوزه فعالیت  •

ها و مسائل مخاطبین، رفتار مخاطبین نسبت به  ، باید مواردی نظیر چالش شناسیعالوه بر این اطالعات جمعیت

 ها و … را نیز بدست آورید.مندی آنسایت، عالقه تلف، رفتار مخاطبین در وب محتواهای مخ 

 کسب اطالعات برای ایجاد پرسونای مخاطب   روش ۷

ها، عالیق و رفتار مخاطبین وجود دارد. موارد زیر، تعدادی های زیادی برای بدست آوردن اطالعات، نیازمندی روش 

 ها هستند: از این روش
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 ( A/B testing. آزمون آ/ب )۱

تواند به شما کمک کند تا بفهمید که کدام محتواها  استفاده از تکنیک آزمون آ/ب روی محتواهای قبلی خود، می 

توانید این آزمون  برای مخاطبین هدف مناسب بوده و کدام محتواها، عملکرد خوبی نداشته است. مواردی که می

ها، تغییر عناوین و حتی تغییر  تغییر متن، فرکانس ارسال ایمیل ( را برای محتواها اجرا کنید،  A/B Testingآ/ب )

این تست، می نتایج  از  استفاده  با  زیر  فرمت محتواها است.  و  عناوین  بهترین  با  بهترین فرمت محتوا  توانید 

 نید.توانید این تست را در مراحل مختلف سفر مشتری و قیف بازاریابی اجرا کها را پیدا کنید. همچنین، میعنوان 

 

 . پروفایل مخاطبین ۲

اند، جزئیات بیشتری درباره  نام را پر کرده های ثبت توانید از اطالعات لیدهایی که فرم با استفاده از این تکنیک می

آید، نوعی مبادله است که مخاطبین  ها بدست میمخاطبین خود بدست آورید. در واقع، اطالعاتی که از این فرم 

گذارند. این اطالعات  ها، ویدئوهای آموزشی و … در اختیار شما می ونیکی ، مقاالت، پادکست برای دانلود کتاب الکتر

 شود. ذخیره می  CRMبه صورت اتوماتیک در ابزار 

 . آنالیز عملکرد محتواهای موجود ۳

رخ بازگشایی  ها و معیارهایی نظیر تعداد بازدید از صفحه، زمان حضور در صفحه، تعداد دانلود، نآنالیز و تحلیل داده

تواند به شما کمک کند تا به نیازها و عالیق مخاطبین خود پی ببرید. اطالعات حاصل  ها، نرخ پرش و … میخبرنامه 

 از گوگل آنالیتیکس برای این کار، بسیار مفید خواهد بود. 



 

142 

 

 . استفاده از اطالعات تیم فروش ۴

توانند اطالعات بسیار مفیدی درباره  دارند و می  طور مستقیم تعاملافراد تیم فروش با مخاطبین و مشتریان به 

 ها درگیر هستند، در اختیار شما بگذارند.هایی که مشتریان با آن نیازها و چالش 

 

 . مصاحبه با مخاطبین و مشتریان کنونی ۵

آوردن   بدست  برای  و مخاطبان  با مشتریان  تلفنی(  یا  )آنالین، حضوری  از مصاحبه مستقیم  بهتر  روشی  هیچ 

های مورد نیاز برای ایجاد پرسونای مخاطب وجود ندارد. اما این کار، به صرف زمان زیادی نیاز دارد و مشتریان  داده

ها، باید به پرسیدن چندین  نیز ممکن است برای انجام مصاحبه وقت صرف نکنند. به همین دلیل، در این مصاحبه 

 سوال کوتاه، اما کلیدی بسنده کنید.

 . انجام نظرسنجی ۶

درباره محتواهای تولیدی برای کسب اطالعات مورد نیاز برای ایجاد پرسونای مخاطب    استفاده از نتایج نظرسنجی

نظرسنجی  این  انجام  است.  مفید  میبسیار  پست ها  پایان  در  شبکه تواند  در  رایگان،  دانلود  ازای  در  های  ها، 

 های خودکار و … انجام شود. اجتماعی، در ایمیل

 های اجتماعی از اطالعات حاصل از شبکه. استفاده ۷

های اجتماعی خود )اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک،  با بررسی و آنالیز محتواهای مختلفی که به عنوان پست در شبکه 

مندی و نیازهای فالوئرها و مخاطبین خود را بدست  توانید میزان عالقه اید می توئیتر، لینکدین و… ( منتشر کرده 

 آورید. 
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 باید پرسونای مخاطب ایجاد کرد؟   چگونه

وکاری بسته به اهداف و مخاطبین خود و همچنین، نوع فرد است و هر کسب به ایجاد پرسونا، یک فرایند منحصر

کند، باید پرسونای خود را ایجاد کند. اما این فرایند دارای مراحل کلی است که در  صنعتی که در آن فعالیت می 

 . پردازیمها می ادامه به آن 

 

 ؟ Who. پاسخ به سواالت »او کیست؟«  ۱

زمینه )عنوان شغلی و نوع شرکت یا  اولین مرحله برای ایجاد پرسونای مخاطب، پیدا کردن اطالعاتی درباره پیش 

شناسی )سن، جنسیت، سطح تحصیالت، موقعیت  های جمعیتصنعتی که در آن مشغول به فعالیت است(، ویژگی 

 های ارتباطی مخاطب است.ویژگیجغرافیایی و …( و برخی 

 ؟ What. پاسخ به سواالت »چه چیزی؟« ۲

هایی که ممکن  ها و نیازهای مخاطب مشخص شوند. به عنوان مثال، چالش در این مرحله، باید اهداف، چالش 

دهند؟ چه چیزی است در شغل خود با آن مواجه شود. این دسته از مخاطبین، چه فرمت محتوایی را ترجیح می 
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ن است نوع و میزان استفاده از محتواها را تحت تاثیر قرار دهد؟ همچنین، در این مرحله باید مشخص شود  ممک

 توانید چه کاری انجام دهید.که شما برای کمک به مخاطب خود می 

 ؟ Why. پاسخ به سواالت »چرا؟« ۳

ها و تحقیقات بدست  طریق نظرسنجی های واقعی مشتریان یا مشتریان بالقوه که از  توانید گفته در این مرحله، می 

توانید دالیل و مشکالت مشترکی که مشتریان شما از محصوالت  اید را مورد بررسی قرار دهید. همچنین، میآورده 

 اند را وارد کنید.یا محتواهای شما استفاده نکرده 

 ؟ How. پاسخ به سواالت »چگونه؟« ۴

بازاریابی، روشی   خواهید به این مخاطب هدف ارائه دهید را وارد کنید.  که میدر نهایت، باید در قسمت پیام 

 توانید به مخاطبین کمک کنید؟ خواهید این دسته از مخاطبین را جذب کنید؟ چگونه می چگونه می 

  HubSpotتوانید برای ایجاد پرسونای مخاطب، از الگوهای آماده استفاده کنید. یکی از این الگوها، متعلق به  می

 انید به صورت رایگان آن را دریافت کنید. تواست که می 

 نکات تکمیلی درباره پرسونای مخاطب 

نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید، این است که پرسونای مخاطب فقط برای بازاریابی مفید نیست و چیزی  

مراحل قیف بازاریابی، توان در تمامی  نیست که چندین هفته بعد از ایجاد فراموش شود، بلکه از اطالعات آن می 

 طراحی، تولید و فروش محصول مفید واقع خواهد شد. 

ها به  ها را با آن کنید مطلع سازید و داده های شرکت خود را از پرسونایی که ایجاد می بنابراین، باید تمامی تیم 

مچنین، افرادی  خصوص برای تیم فروش بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود. هاشتراک بگذارید. این اطالعات به 

تری با مشتریان  شوند نیز باید از پرسوناها مطلع شوند تا به صورت عمیق تازگی در شرکت مشغول به کار می که به 

تر برای  ها آشنا شوند. پرسونای مخاطب را به دو صورت کلی و جزئی ایجاد کنید. پرسونای جزئیهای آنو دیدگاه 

 ضای شرکت. بازاریابان و پرسونای کلی برای سایر اع
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 تر، پرسونای مخاطب را بر اساس قیف بازاریابی تنظیم کنید.بر این، برای تولید محتواهای مهم عالوه 

 مرحله اصلی پرسونای مخاطب در مراحل قیف بازاریابی  ۳

عالوه بر تولید محتوای مناسب برای پرسونای مخاطب، محتوای مربوطه باید متناسب با موقعیت مخاطب در  

ها در سفر مشتری است، کنید، تصویری کلی از مخاطبین و جایگاه آنابی باشد. پرسونایی که ایجاد می قیف بازاری

که به مرحله بعد سفر مشتری برود را نشان دهد.  صورتیتواند تغییر نیاز مخاطبین در اما پرسونای مخاطب نمی

ها ریزی، تمامی نیازها، اهداف، فعالیت ه تواند کمک کند. این برنامریزی پرسونای مخاطب می اینجاست که برنامه 

 کند.و اطالعاتی که مخاطب از آغاز تا پایان سفر مشتری نیاز دارد را ارزیابی می 

 توان قیف بازاریابی محتوا را در سه مرحله زیر خالصه کرد: به طور کلی، می 

 . مرحله آگاهی )بخش باالی قیف بازاریابی محتوا(۱

ای وجود دارد و به محتوایی نیاز دارد تا بتواند آن چالش را برای  شود که مسئله متوجه می در این مرحله، مخاطب  

های بالگ و ایبوک نیاز دارد. امکان او برطرف کند. در این مرحله، مخاطب به محتواهای آموزشی مانند پست 

به اندازه کافی خوب باشد،   تولید لید در این مرحله پایین است، اما در صورتی که محتواهای شما در این مرحله

 مخاطب در مرحله بعدی قیف بازاریابی نیز شما را همراهی خواهد کرد. 

 . مرحله توجه )بخش میانی قیف بازاریابی محتوا(۲

اید توجه او را جلب کنید.  دهنده این است که شما توانسته که مخاطب وارد این مرحله شده باشد، نشان صورتی  در 

گردد. بنابراین، آغاز به سرچ کردن  حل مشکل خود می ب به دنبال منبعی برای پیدا کردن راه در این مرحله، مخاط

کند. در واقع، در این  کند. پرسونای مخاطب در این مرحله، نقش بسیار مهمی را ایفا میمحتواهای مربوطه می 

تش در دستان شماست.  خواهید با محتواهای خود به مخاطب ثابت کنید که کلید حل مشکالموقعیت، شما می

بنابراین، باید محتواهایی ارائه دهید که متناسب و مرتبط با مخاطبین هدف باشد. وبینارها، مطالعات موردی،  

 داستان موفقیت و ویدئوهای دمو برای این مرحله مناسب هستند. 
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 گیری  )بخش پایین قیف بازاریابی محتوا( . مرحله تصمیم ۳

حقیقاتی که در مرحله قبل انجام داد، قصد دارد انتخاب نهایی خود را انجام دهد.  در این مرحله، مخاطب پس از ت

کننده نیاز دارند تا تصمیم خود را قطعی خوب و قانع   call to actionلیدهای تولید شده در مرحله قبل، تنها به یک  

(  conversion rateخ تبدیل )کنند. انتخاب محتواهای مناسب برای این مرحله، تاثیر به سزایی در بهینه سازی نر 

 دارد.

 سخن پایانی درباره پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوایی 

را موفق دانست که محتواها برای مخاطبین هدف تولید شده    ییتوان استراتژی بازاریابی محتوادر صورتی می 

محسوب   ییباشد. ایجاد پرسونای مخاطب، یکی از کارهای ضروری برای دستیابی به موفقیت در بازاریابی محتوا

راستا با مراحل مختلف قیف بازاریابی و سفر مشتری باشد، بهترین نتایج  شود. ایجاد پرسونای مخاطبی که هم می

و هدفمندی تولید    توانید محتواهایی بهینه همراه خواهد داشت. در صورت نداشتن پروسنای مخاطب، نمی   را به 

های مخاطبین باشد و در نتیجه، ممکن است مخاطبین  مندیگوی نیازها و عالقه کنید که به طور مستقیم، پاسخ

های مختلفی نظیر  پرسونای مخاطب، روش آوری اطالعات مورد نیاز برای ایجاد  خود را از دست بدهید. برای جمع

 نام و … وجود دارد. های ثبت تحقیقات بازار، مصاحبه با مشتریان و مخاطبین، فرم 

 توضیح خواهیم داد. درباره معیارهای استخدام نیروی محتوا  بخش بعدیدر 
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 نیروهای مورد نیاز در ساختار تیم محتوا چه کسانی هستند؟ 

ساختار تیم محتوا، باید با نقش افراد مختلف در تیم محتوا آشنا شوید تا بتوانید افراد مناسب هر  پیش از ایجاد  

ها و  نقش را استخدام کنید یا حتی، ساختار سابق تیم خود را اصالح کنید. هر یک از افراد تیم محتوا، باید نقش 

ها  محتوا، وظایف و خصوصیات آن های تیم  ترین نقش خصوصیات مشخصی داشته باشند. در این قسمت، اصلی 

 دهیم.را توضیح می 

 وظایف اصلی مدیر تیم محتوا

ها و مشخص کردن استراتژی بازاریابی محتوایی است. عالوه بر این،  وظیفه اصلی این شخص، تعیین اولویت 

ز انتشار، مدیر محتوا باید از انجام وظایف سایر اعضای تیم محتوا اطمینان حاصل کند. تمامی محتواها پیش ا

برنامه  مسئولیت  شوند.  تایید  محتوا  مدیر  توسط  مدیر  باید  عهده  بر  نیز  محتوا  سردبیری  تقویم  ایجاد  و  ریزی 

با  بازاریابی محتوا است. این شخص باید استراتژی بازاریابی محتوایی را به گونه  ای مشخص کند که محتواها 

ی تعیین استراتژی محتوا، تمامی تحقیقات مورد نیاز قبل  راستا باشند. مدیر محتوا باید براوکار هم اهداف کسب 

 از ایجاد محتوا، مانند ایجاد پرسونای مخاطب را انجام دهد.

 ویراستار محتوا کیست؟

اند را ویرایش کنند. بنابراین، حضور یک ویراستار  توانند کاری که خود نوشته بهترین نویسندگان محتوا هم نمی

رد،  یگما را افزایش دهد. در واقع، کسی که وظیفه ویراستاری محتوا را بر عهده می تواند کیفیت محتواهای شمی

کننده کیفیت و یکپارچگی محتوا است. ویراستار، باید عالوه بر کنترل محتوا از نظر امال، دستور زبان و  تضمین

که پیام و مفهوم محتوا و  اصول نگارشی، یکپارچگی، خوانایی و میزان اعتبار متن را کنترل کند و مطمئن شود  

هایی نظیر انجام  شود. عالوه بر این، ویراستار باید مسئولیت همچنین، پیام برند به درستی به خواننده منتقل می 

 سئو، مدیریت بالگ، انتشار و تبلیغ محتوا را نیز انجام دهد.

 استخدام ویراستار محتوا 



 

149 

 

که برای  صورتی ای انجام شود اما در ت محتوا در هر نوشته ویراستاری محتوا امری ضروری است و برای بهبود کیفی

های ویراستاری را بر عهده مدیر  استخدام ویراستار با محدودیت مالی یا هر مورد دیگری روبرو هستید، مسئولیت 

 محتوا بگذارید.

 نویسنده محتوا و وظیفه اصلی آن

های های بالگ، پست واهای مختلفی، نظیر پستیکی از اعضای تیم محتوا، نویسنده محتوا است که درواقع، محت 

در بخش هفتم  های یک نویسنده خوب،  کند. درباره ویژگی های اجتماعی، ایبوک، مقاالت و … را خلق می شبکه 

طور کلی، یک نویسنده خوب باید خالق و اهل مطالعه باشد، دارای  ایم. به به طور مفصل صحبت کرده این ایبوک  

های پژوهش و … باشد. وظیفه اصلی یک نویسنده خوب،  ارتباطی و مشارکت باال، مهارت های نویسندگی،  مهارت 

 سرایی است.انتقال مفهوم محتوا به مخاطب و تاثیرگذاری بر مخاطب با استفاده از تکنیک داستان 

 سوال مهم که باید از نویسنده محتوا در مصاحبه استخدامی پرسیده شود:  ۵

 بینید؟ های نویسندگی خود را چگونه می سطح مهارت  •

 هایی دارد؟ یک منبع معتبر برای نوشتن محتوا، چه ویژگی  •

 ها و نظراتی برای بالگ ما دارید؟ چه ایده  •

 های اجتماعی اطالعات دارید؟ چقدر درباره سئو یا شبکه  •

 روابط اجتماعی شما در محل کار چگونه است؟  •

 چگونه تیم محتوا تشکیل دهیم؟ 

شود، این است که »در تیم محتوا به چه  شاید اولین سوالی که درباره تشکیل تیم محتوا در ذهن شما ایجاد می 

پاسخ به  وکاری متفاوت است. پیش از  کسی نیاز دارم؟« پاسخ این سوال، یک جواب واحد ندارد و برای هر کسب 

وکار و اندازه شرکت مشخص شود.  این سوال و پیدا کردن افراد مناسب برای تیم محتوای خود، باید سطح کسب 

توانند ساختار تیم محتوایی یکسانی داشته باشند، بلکه ساختار مناسب برای هر شرکتی به  ها نمیزیرا همه شرکت 
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ترین ساختارهای تیم محتوا  ، موفق بخشرد. در این  وکار، اندازه و سطح فعالیت آن شرکت بستگی دانوع کسب 

 شوند:وکار زیر توضیح داده می در سه نوع کسب 

 های کوچک های استارتاپی/شرکتشرکت  -۱

 های متوسط شرکت  -۲

 های بزرگ شرکت  -۳

 های استارتاپ/کوچک چگونه است؟ ساختار تیم محتوا در شرکت -۱

استارتاپ  یا شرکت اغلب  حرفه های  ها  محتوای  تیم  ایجاد  برای  روبرو  نوبنیاد،  مالی  محدودیت  با  رسمی،  و  ای 

ای اجرا کرد. وجود  توان راهکارهایی را برای تولید محتوای حرفه های مالی موجود، می هستند. با وجود محدودیت 

بتواند وظایف  تواند تاثیرگذاری باالیی داشته باشد. این شخص ممکن است  حتی یک نفر نیروی محتوای خوب، می 

توان از سایر  هر سه نقش نویسنده، ویراستار و مدیر محتوا را ایفا کند، اما کار دشواری است. به جای این کار، می

 کننده و مدیر محتوا را ایفا کند.های شرکت استفاده کرد و این شخص، نقش هماهنگتیم

موقعیت برای ایجاد یک فرهنگ صحیح برای    هترین اید، در باندازی کرده که به تازگی یک استارتاپ راه صورتی در 

تولید محتوا هستید. در این موقعیت، باید همه افراد شرکت را به نوشتن محتوای مناسب تشویق کنید و درباره  

گیری خاصی ایجاد نکنید. اینکه چه کسی محتوا ایجاد کند یا کیفیت محتوا چگونه باید باشد، محدودیت و سخت 

ب  عالوه  کار  نیز این  آن  برای  نیاز  مورد  بودجه  و  محتوا  نیروی  تعداد  استخدام  در  محتوایی،  فرهنگ  ترویج  ر 

شود. با این وجودف تولید محتواهای بسیار، ممکن است باعث آشفتگی شود. بنابراین، به یک  جویی می صرفه 

و استارتاپ، در سطح   های کوچکنیاز دارید. اغلب شرکت  ییسازی و مدیریت بازاریابی محتوانیرو برای هماهنگ 

 کنند تا این کار را بر عهده بگیرند.استخدام می ییابتدایی، یک بازاریاب محتوا

نکرده  استخدام  محتوا  تیم  برای  نیرویی  رسمی،  صورت  به  هنوز  که  صورتی  مسئول  در  را  نفر  یک  باید  اید، 

های  زیادی محتوا که از بخش شود، باید مسئولیت هماهنگی حجم سازی کنید. هر کسی که انتخاب می هماهنگ 

 ریزی توزیع و ترویج محتوا را بر عهده بگیرد. آید، کنترل کیفیت محتواها و برنامه مختلف شرکت می 
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 های متوسط/در حال توسعه چگونه است؟ساختار تیم محتوا در شرکت -۲

نفر کارمند داشته باشد یا درآمد سالیانه شرکت بیش       ۱الی      ۱هایی که بین  ، شرکت HubSpotبر اساس بالگ  

گیرند. البته این معیار احتماالا در ایران بسیار متفاوت  های متوسط قرار میمیلیون دالر باشد، در دسته شرکت    ۵از  

است و شما باید با توجه به شرایط موجود و به صورت نسبی، شرکت خود را در دسته یک شرکت کوچک، بزرگ  

 وسط قرار دهید.یا مت

های برای تولید های کوچک از سایر تیم یابد. در این مرحله، نباید مانند شرکت در این مرحله، تیم محتوا معنا می 

محتوا استفاده کنید، بلکه باید یک تیم محتوای رسمی داشته باشید که مسئولیت تولید، ویرایش، توزیع و مدیریت  

 شوند:شامل موارد زیر می محتوا را بر عهده بگیرند. این تیم، 

 مدیر تیم محتوا  ۱ •

 نویسنده  ۳الی  ۲ •

 ویراستار  ۲الی  ۱ •

 طراح  ۱ •

تواند بر اساس نیازها و اهداف هر شرکت بیشتر یا کمتر باشد. به عنوان  البته، تعداد هر یک از این نیروها می 

انید از تعداد نویسندگان تومثال، در صورتی که محتوای بصری شما بیشتر از محتوای نوشتاری شما باشد، می

طور که در  ضروری است. زیرا همان  ییکاسته و به تعداد طراحان اضافه کنید. حضور طراح در تیم بازاریابی محتوا

تر مفاهیم، به محتواهای بصری  اول گفتیم، محتواها همواره نوشتاری نیستند و برای انتقال بهتر و ساده   هایبخش 

 نیز نیاز است.

یم محتوا، اعم از نویسنده، طراح، ویراستار، باید گزارش کار خود را به مدیر تیم محتوا ارائه دهند. تمامی افراد ت

کند. وظیفه اصلی این  مدیر تیم محتوا، هیچ مسئولیت اجرایی بر عهده ندارد و بیشتر نقش رهبر تیم را ایفا می

گر و نظارت بر انتشار منظم محتواها است.  های دیها، ارتباط و تعامل با مدیران بخش فرد، مشخص کردن اولویت 
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های در حال توسعه، مدیر تیم محتوا به سازماندهی و ایجاد انگیزه در افراد حاضر در تیم کمک شایانی در شرکت 

 کند.می

 های بزرگ چگونه است؟ساختار تیم محتوا در شرکت -۳

میلیارد دالر درآمد سالیانه دارد.    ۱بیش از  شود که  ، شرکتی بزرگ محسوب می HubSpotبر اساس تعریف بالگ  

همانطور که در باال نیز اشاره شد، این تعریف ممکن است در ایران متفاوت باشد. با این حال، تصمیم با شماست  

نیازها و ساختار تیم محتوای متناسب با شرکت خود را ایجاد  که شرکت خود را در کدام دسته قرار دهید و پیش 

ای و گسترده تشکیل توانند تیم محتوای بسیار حرفه با بودجه دیجیتال مارکتینگ بیشتر، می  هایکنید. شرکت 

 دهند.

نام  هایی که در این سطح قرار دارند، تیم محتوا توسعه می در شرکت  به  به وجود    sub-teamیابد و مفهومی 

های  برای برقراری ارتباط بین تیمتری  های پیچیده شوند. همچنین، تکنیکتر از قبل میها تخصصیآید و نقشمی

داشته    sub-team  ۳الی    ۲ها الزم است. تیم محتوای شما در این مرحله، باید حداقل  مختلف و سازماندهی کار آن 

های زیر باید شامل چندین  های زیر باشند و هر یک از تیمها، باید شامل تیم باشد. ساختار تیم محتوا در این شرکت 

sub-team  :باشد 

 سردبیری تیم محتواهای بلند  •

 سردبیری تیم محتواهای کوتاه  •

 تیم طراحی •

ها باید گزارش کار خود را به مدیر بخش خود ارائه دهند و این مدیران نیز به  هر یک از کارمندان این زیرگروه 

برقراری  کنند،  هایی که در این سطح فعالیت می ترین چالش برای شرکت مدیران باالدست خود گزارش دهند. بزرگ 

ها را برطرف کند، تواند این چالش راستا بودن با اهداف کلی شرکت است. تکنولوژی می ها و هم ارتباط با سایر تیم 

 ها ضروری است.اما جلسات کوتاه و منظم برای حفظ انگیزه و کارایی تیم 
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را از تیم محتوا جدا میالبته بسیاری از شرکت  موثر است و باعث افزایش    کنند. این کار بسیارها، تیم طراحی 

 شود. شود؛ زیرا کارهایی که از حیطه وظایف تیم محتوا خارج است، به تیم دیگری داده می سرعت تیم می 

 بندی درباره ساختار تیم محتوا جمع 

طور که گفته شد، ساختار  ها با سطوح مختلف را بیان کردیم، اما همان، ساختار تیم محتوا در شرکت بخشدر این  

بخش بعد آخرین بخش از ایبوک بازاریابی محتوایی خواهد  وکاری منحصر به فرد است.  حتوا، برای هر کسب تیم م

 پردازیم. می این زمینه  مربوط بهو آمار و ارقام  ییبندی کلی از بازاریابی محتوا جمع بود و در آن به یک 
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 باال  هایبخشدر  ییمروری بر آموزش های بازاریابی محتوا 

 به صورت مختصر  ییتعریف بازاریابی محتوا 

وکارها  ، نوعی رویکرد بازاریابی است که روی تولید و توزیع محتوای ارزشمند و مرتبط با کسب ییبازاریابی محتوا

ها به مشتری  متمرکز است. هدف از این رویکرد، جذب کاربران جدید و حفظ مخاطبین قبلی و در نهایت، تبدیل آن 

وکارها است. این نوع بازاریابی، بر خالف تبلیغات و انواع دیگر بازاریابی،  سودآوری بیشتر برای کسب به منظور  

 رویکرد تهاجمی ندارد و بر جذب کاربر از طریق ارائه محتوای ارزشمند تاکید دارد.

واع محتوای بصری،  ، انواع محتوای نوشتاری و انییدرباره مفهوم استراتژی بازاریابی محتواتر در این ایبوک پیش 

ریزی محتوایی، تولید محتوا، ترویج و تبلیغ محتوا، تحلیل و سنجش میزان موفقیت محتوا و نکات دیگری  برنامه 

تیم محتوا در شرکت مانند ویژگی بازنویسی ها و ساختار  تکنیک  و  در سئو  بازاریابی محتوا  های مختلف، نقش 

 محتوا صحبت کردیم. 

 مرحله اصلی بازاریابی محتوا  ۴

 را در تصویر زیر خالصه کرد.  ییتوان مراحل بازاریابی محتوابه طور کلی، می 

 

 ریزی و ایجاد تقویم محتوایی برنامه -۱
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برای چه مخاطبینی   و  با چه هدفی  را  بدانید چه محتوایی  به صورت دقیق  باید  تولید محتوا،  به  آغاز  از  پیش 

ریزی دقیقی داشته باشید. برای شناخت مخاطبین خود، باید  خواهید تولید کنید. برای این منظور، باید برنامه می

در پست مربوط به آن بخوانید. چگونگی ایجاد  پرسونای مخاطب ایجاد کنید. چگونگی ایجاد پرسونای مخاطب را  

 توضیح داده شده است.  ییپنجم بازاریابی محتوا  بخشتقویم محتوایی در  

 تولید محتوا  -۲

، باید محتوایی تولید کنید که متناسب با  ییپس از شناخت مخاطبین و مشخص شدن اهداف بازاریابی محتوا

اس موقعیت کاربر در قیف بازاریابی باشد. محتواها انواع مختلفی  وکارتان و بر اسعالیق مخاطبین، مرتبط با کسب 

های مورد استفاده برای  ایم. یکی از تکنیکدوم، سوم و چهارم، انواع آن را توضیح دادده  هایبخش دارد که در  

توضیح داده شده است. برای    ایبوکپنجم    بخشسرایی است که در  نوشتن محتواها، استفاده از تکنیک داستان

  بخش های یک محتوای خوب و یک نویسنده خوب را در  تولید محتوای خوب، باید نویسنده خوبی باشید. ویژگی 

 مطالعه کنید. ییبازاریابی محتوا ایبوکهفتم 

 ترویج و تبلیغ محتوا -۳

ین بالقوه  هایی که مخاطباید را در محل مناسبی منتشر کنید و در کانال در این مرحله، باید محتوایی که تولید کرده 

شود؛ حتی اگه را شامل می   ییشما حضور دارند، تبلیغ کنید. تبلیغ و ترویج محتوا، بخش مهمی از بازاریابی محتوا

 وکار شما هیچ سودآوری ایجاد نخواهد کرد. بهترین محتوا را تولید کنید، اما دیده نشود، برای کسب 

 آنالیز و تحلیل محتوا -۴

محتوا، باید میزان موفقیت استراتژی بازاریابی محتوای خود را بسنجید تا بتوانید محتوای  پس از توزیع و تبلیغ  

سازی کنید. برای این منظور، باید معیارهای سنجش خاصی را بسته به اهداف و نوع محتوای خود  خود را بهینه 

 مستر و بافر است.الیتیکس، وب ها، گوگل آنبسنجید. ابزارهای آنالیز زیادی برای محتوا وجود دارد که بهترین آن 
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 های موفق بازاریابی محتوایی در ایران و جهان نمونه

درصد از     ۲کنند. حدود  درصد از برندها از استراتژی بازاریابی محتوایی استفاده می  ۶۵در حال حاضر، بیش از  

بازاریابی محتوایی، عملکرد   ۱۷ ۲بازاریابان در سال   از  با استفاده  بینی اند. پیشتری داشته موفق   ادعا کردند که 

میلیارد دالر نیز خواهد رسید. این موضوع، اهمیت و      ۳به    ۱۰ ۲شود که بودجه بازاریابی محتوایی در سال  می

کند. در این ایبوک، درباره اهمیت این نوع از بازاریابی به اندازه کافی  تاثیرگذاری بازاریابی محتوایی را مشخص می 

های شما توسط مشتریان در بازاریابی محتوایی بیشتر از تبلیغات معمول  کان دیده شدن ایده ایم. امصحبت کرده 

 شویم.های بازاریابی محتوا آشنا می ترین کمپین است. در این قسمت، با تعدادی از موفق 

 ( HubSpotاسپات ) بالگ هاب  -۱

ترین  اسپات همواره در لیست برترین و موفق کنیم، بالگ هاب هنگامی که درباره بازاریابی محتوایی صحبت می 

اسپات مطرح  ، برای اولین بار توسط هاب inbound marketingشود. بازاریابی ربایشی یا  ها محسوب می نمونه 

افزارها از طریق بازاریابی ربایشی  دهنده نرم دهنده و تبلیغ اسپات، توسعه شد و درباره آن محتوا تولید شد. هاب 

بازاریابی محتوایی   استراتژی  از  پر هزینه،  تبلیغات  به  پرداختن  به جای  کار خود،  معرفی  برای  این بالگ  است. 

را در زمینهالعاده استفاده کرد. این شرکت، بالگ فوق  های مختلف بازاریابی  ای ایجاد کرد و اطالعات ارزشمندی 

ه مخاطبین خود ارائه کرد و از این طریق توانست مخاطبین زیادی را جذب کند و به شرکت خود اعتبار  دیجیتال ب

 ببخشد. 

های مختلف )مقاالت، ایبوک، اینفوگرافیک، وبینار،  اسپات به دلیل داشتن محتواهای ارزشمند در فرمت بالگ هاب 

هر کارشناسی تبدیل شده است. این کار، باعث    ویدئوهای آموزشی و…(، به یکی از مراجع و ابزارهای اصلی برای

اسپات به عنوان یک مرجع مطمئن برای  اسپات هم نباشد، از بالگ هاب شد که حتی اگر کسی جزء مشتریان هاب 

اسپات، به استفاده  کند. بالعکس این اتفاق نیز ممکن است؛ یعنی مخاطب از طریق بالگ هاب یادگیری استفاده می 

 شود. ت تشویق می اسپااز سرویس هاب 
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شوند، بسیار با کیفیت، مرتبط و جذاب است و تمامی معیارهای  اسپات منتشر میمحتواهایی که در بالگ هاب 

 های باالی موتورهای جستجو را دارد. الزم برای قرار گرفتن در رتبه 

 آموزید؟از بالگ هاب اسپات چه چیزی می

اد بگیرید، این است که تمام زمان و تالش خود را صرف تولید اسپات باید یای که از بالگ هاب ترین نکته مهم 

 محتوای باکیفیت کنید. همواره، کیفیت را بر کمیت ترجیح دهید و سعی کنید در کار خود، بهترین باشید. 

 (Bufferبالگ بافر )  -۲

های های شبکه ریزی دقیق پست های اجتماعی است که به شما امکان برنامه بافر، یک اپلیکیشن مدیریت شبکه 

وکار، محصولشان نیست،  دهد. اما معجزه اصلی این کسب ها را می اجتماعی مختلف و ردیابی نتایج میزان رشد آن 

فافیت و مورد اعتماد بودن است. این دو پارامتر  ها، شبلکه نوع بازاریابی محصول است. پایه و اساس بازاریابی آن

میلیون    ۱  دهزار نفر کاربر و حدو    ۴ممکن است ساده به نظر بیاید، ولی نیاز به نبوغ دارد. بافر در حال حاضر،  

 های اجتماعی دارد.فالوئر در شبکه 

دهد، گوید چه کاری انجام می دهد و به صورت واضح میتیم بافر، عالوه بر اینکه محصول خوبی به مردم ارائه می 

دهند و وکار خود را از طریق ایجاد بالگ بافر به مخاطبان خود به صورت رایگان آموزش می چگونگی اجرای کسب

به آن  به اعتماد بیشتر مردم  بافر، تحت عنوان  ها میهمین موضوع، منجر    Social Media Blogشود. بالگ 

های اجتماعی به صورت رایگان به مردم آموزش  اری را در زمینه رسانهکند و نکات و ترفندهای بسیفعالیت می 

 دهند.می

دهد. این دقیقاا همان هدف  هر پست بالگ، محتوای ارزشمندی است که سطح دانش مخاطب را افزایش می

نیز   است که بتواند مخاطب را از طریق ارائه محتوای ارزشمند جذب کند و مخاطبان قبلی را   ییبازاریابی محتوا

اندازی یک  آموزید که در راه خوانید، رمز و رازهای بسیاری را میهای بالگ را می حفظ کند. زمانی که شما پست

به شما کمک می کسب  آن وکار موفق  تیم محتوای  دقیقاا داستانکند.  آن ها،  به شنیدن  مایل  مردم  که  ها  هایی 

ها کنند و در اختیار آن خاص افراد مختلف را پیدا میکنند، جواب مشکالت  های بالگ بیان میهستند را در پست 
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کنند که متناسب با  شناسند و محتوایی را تولید میدهند. در واقع، مخاطبین هدف خود را به خوبی میقرار می 

 ها باشد. های آن عالیق و نیازمندی 

 آموزید؟از بالگ بافر، چه چیزی می

توانید بیاموزید، این است که تمام تمرکز و تالش خود را در بازاریابی محتوا  می ای که از این بالگ  ترین نکته مهم 

روی ایجاد محتوای ارزشمند که برای مخاطب مفید باشد، صرف کنید. عالوه بر ارائه محصوالت و خدمات خود،  

ار کاربران قرار  وکار خود را در اختیمخاطبین و مشتریان خود را مطلع سازید. برخی رمز و رازهای موفقیت کسب 

 دهید. برای جلب اعتماد مردم، چه راهی بهتر از بازاریابی محتوا وجود دارد؟ 

 Hootsuite –های اجتماعی ابزار مدیریت شبکه  -۳

Hootsuite های  های شبکه های اجتماعی است که مدیریت همزمان تمامی اکانت ، ابزاری برای مدیریت رسانه

وکار خود، از سازد. تیم محتوای این ابزار برای بازاریابی کسب استفاده از یک ابزار، ممکن می اجتماعی را تنها با  

 وایرال یک ویدئو با ایده بسیار جذاب آغاز کردند.

« نام Game of Social Thronesایده این ویدئو بسیار مورد توجه قرار گرفت. این کمپین بازاریابی محتوایی، » 

توانید میزان  بود. اگر از طرفداران این سریال بودید، می  Game of Thronesال محبوب داشت و برگرفته از سری

تواند دانند که تیتراژ آغازین و موزیک آن چقدر میتاثیرگذاری این ویدئو را حدس را بزنید. طرفداران این سریال می 

گیرند و به کسب اطالعات  رار می بینند، تحت تاثیر قدر جلب مخاطبین موثر باشد. کسانی که این ویدئو را می

شوند. استفاده از احساسات و عواطف، ترفندی است که در تولید این محتوا مورد  ترغیب می  Hootsuiteدرباره  

 هدایت کند. Hootsuiteاستفاده قرار گرفت تا افراد را بدون رویکرد تهاجمی و تبلیغاتی، به سمت  

 آموزید؟چه چیزی می، Hootsuiteاز کمپین بازاریابی محتوای  

های آموزشی  ، اطالعات مفید را در قالب فرمت ییهمیشه الزم نیست برای داشتن یک کمپین موفق بازاریابی محتوا

است. تنها کاری    ییها برای بازاریابی محتواارائه داد. ایجاد سرگرمی و استفاده از عالیق مردم، یکی از بهترین راه 
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باید انجام دهید، این است ک ایده که  با  ه فکر کنید،  ارتباط  برقراری  برای  راه جدید و خالق  پردازی کنید و یک 

 مخاطبین خود انتخاب کنید. 

 Shutterstockسایت  وب  -۴

وکارهای تخصصی در زمینه محتوای بصری است که تخصص خود را در  ترین کسب سایت، یکی از موفق این وب 

کند. محتواهای ارائه شده  وکارها نیز کمک میپردازی سایر کسب یده دهد و به امندان قرار میاختیار افراد عالقه 

، به  ۱۷ ۲در سال    shutterstockهای اینفوگرافیک  گیرد. نمونهسایت، بسیار مورد توجه قرار می توسط این وب 

بندی موزیک و  سایت توانست عالوه بر تصاویر، دسته دفعات زیادی اشتراک گذاشته شده است. امسال این وب 

هزار بار به اشتراک گذاشته شده است. بسیاری     ۱سایت خود اضافه کند که تا به حال بیش از ویدئو را نیز به وب 

های آن  کنند یا از تمپلیتسایت استفاده می ین وب وکارها، برای محتواهای بصری مورد نیاز خود، از ااز کسب 

سایت سایت، تنها با ارائه محتواهای بصری توانسته افراد زیادی را به استفاده از وب کنند. این وب استفاده می 

 خود سوق دهد. 

… دارد  ، مطالب و محتواهایی زیادی در زمینه طراحی، عکاسی، تصاویر بازاریابی و  shutterstockهمچنین، بالگ  

 دهد. های الزم برای تولید محتواهای بصری را در اختیار مخاطبان قرار میکه به صورت رایگان تکنیک 

 سایت دیجیکاال مگوب -۵

های جانبی دیجیکاال است که محتواهای بسیار خوب و به روزی تولید و منتشر دیجیکاال مگ، یکی از سرویس 

ویدئو، مقاله، مصاحبه، پادکست و …( و درباره موضوعات مختلفی  های مختلف )کند. این محتواها در فرمتمی

از جمله اخبار تکنولوژی، اخبار دیجیکاال، موضوعات مرتبط با دیجیتال، علوم مختلف، سرگرمی، نقد و تحلیل بازی،  

تکنولوژی    شوند. این سایت، برای کسانی که به دنبال اخبار روز دنیای دیجیتال واپلیکیشن، موسیقی و … تولید می

وکار اصلی  شود. به عالوه، محتواهای دیجیکاالمگ به کسب هستند، یک منبع ایرانی بسیار خوب محسوب می 

کند، به این صورت که مخاطبان دیجیکاالمگ با خواندن اخبار دیجیکاال، ممکن است به  دیجیکاال نیز کمک می 
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ساس محتواهای مختلف ایجاد شده است، بر  دیجیکاال جذب شوند. به این ترتیب، وجود چنین سایتی که بر ا

 کند.اعتبار دیجیکاال نیز اضافه می 

 شود؟ کالج تپسل، بازاریابی محتوا محسوب می

کالج تپسل نیز مصداقی از بازاریابی محتوایی است و دقیقاا با هدف افزایش سطح اطالعات کاربران درباره بازاریابی  

های بالگ  اندازی شده است. کالج تپسل نیز در دو بخش پست حوزه، راه   دیجیتال و ارائه اطالعات ارزشمند در این 

مند به یادگیری دیجیتال مارکتینگ را جلب کند و حتی از طریق آن، افراد های یادگیری توانسته توجه عالقه و بلوک 

وجه کالج تپسل،  وکار تپسل آشنا کنند و مخاطبان خود را به مشتریان تپسل تبدیل کنند. ویژگی قابل ترا با کسب 

 ارائه اطالعات به صورت رایگان است.

ها به یک موضوع خاص  های یادگیری، جنبه آموزشی بسیاری باالیی دارند. هر یک از بلوک مطالب موجود در بلوک 

، بازاریابی ایمیلی، کسب  یی مرتبط با بازاریابی دیجیتال )بازاریابی اپلیکیشن، بازاریابی دیجیتال، بازاریابی محتوا

توانید ادعا پردازد. مطالب بلوک بسیار جامع هستند، به طوری که با مطالعه هر بلوک، میدرآمد از اپلیکیشن( می

های بالگ نیز جزء کارآمدترین و به روزترین  اید. مطالب موجود در پست کنید که مهارت مورد نظر را یاد گرفته 

شوند و مخاطب را همواره با مفاهیم دیجیتال مارکتینگ درگیر  مرتب منتشر می مطالب دنیا هستند که به صورت 

پست می مطالب  به  کنند.  نیز  بالگ  بهترین    ۷های  اینفوگرافیک،  آموزشی،  اسالیدهای  )ابزارها،  اصلی  بخش 

 شوند.ویدئوهای تبلیغاتی، داستان موفقیت، ایبوک، مقاالت( تقسیم می 

 به یاد داشته باشید  یین های بازاریابی محتوا مهم که باید در کمپی نکته ۵

 های بازاریابی محتوایی خود، باید همواره نکات زیر را در نظر داشته باشید:در کمپین 

 سرایی استفاده کنید. از داستان -۱

 با مخاطبین خود صادق باشید و شفافیت داشته باشید. -۲

 استفاده کنید.  سازیهایی که ممکن است، از ترفند شخصی در موقعیت  -۳



 

162 

 

همیشه کیفیت را بر کمیت ترجیح دهید، اما در صورتی که بتوانید هر دو را با هم داشته باشید، نتیجه بهتری    -۴

 خواهید گرفت. 

 گاه از محتواهای بصری غافل نشوید.هیچ  -۵

 یی بازاریابی محتوا بخشبندی مطالب آخرین جمع 

در   اینجا  به  محتوا  ایبوک تا  دربییبازاریابی  بازاریابی موفق  ،  یک  داشتن  برای  الزم  نکات  و  اره مفاهیم مختلف 

این   در  کردیم.  نمونه بخشصحبت  محتوا،  بازاریابی  موفق  این    ییهای  تمامی  موفقیت  رمز  کردیم.  بررسی  را 

ها، ارائه محتوای ارزشمند و مرتبط است. محتوایی که بتواند بر اطالعات مخاطبین بیفزاید، باعث اعتبار  نمونه 

شود. بنابراین، برای داشتن یک بازاریابی محتوای موفق، باید تمام تالشتان را در  وکار شما میشیدن به کسب بخ

هایی که مخاطبین هدف شما حضور دارند، تحلیل و آنالیز نتایج  جهت ایجاد محتوای باکیفیت، ترویج در کانال 

، به  ییشروع فعالیت در زمینه بازاریابی محتواها صرف کنید. دقت داشته باشید که قبل از  محتواها و بهبود آن 

 ریزی دقیقی داشته باشید. اندازه کافی تحقیق و بررسی کنید و برنامه 

 


