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ــه  ــا نســبت ب ــد آن ه ــظ تعه ــد، حف ــرار نکن ــی داری برق ــاط معن ــما ارتب ــان ش ــا مخاطب ــوا ب چنانچــه محت
ــدن  ــرای خوان ــن هــم دشــوارتر، متقاعــد کــردن آن هــا ب ــی از ای کســب وکار شــما دشــوار می شــود و حت
ــای  ــروز خطاه ــه از ب ــه چگون ــم ک ــی گویی ــما م ــه ش ــه ب ــن مقال ــا در ای ــود. م ــد ب ــوای شــما خواه محت

ــد. ــری کنی ــی جلوگی ــی محتوای بازاریاب
محتــوا چیــزی اســت کــه مشــتریان را متقاعــد می کنــد تــا فعالیتــی انجــام دهنــد. محتــوا باعــث می شــود 
کــه بازدیدکننــده در یــک وب ســایت روی لینــک خریــد در وبــاگ کلیــک کنــد، همچنیــن چیــزی اســت 
کــه درنهایــت ســبب می شــود بازدیدکننــدگان محصــول یــا خدماتــی را خریــداری کننــد، ثبت نــام کننــد، 

دانلــود کــرده یــا مطلبــی را بــه اشــتراک بگذارنــد.

ــه  ــا نســبت ب ــد آن ه ــظ تعه ــد، حف ــرار نکن ــی داری برق ــاط معن ــما ارتب ــان ش ــا مخاطب ــوا ب چنانچــه محت
ــدن  ــرای خوان ــن هــم دشــوارتر، متقاعــد کــردن آن هــا ب ــی از ای کســب وکار شــما دشــوار می شــود و حت

ــود. ــوای شــما خواهــد ب محت

ــت  ــد اس ــال بعی ــد. بااین ح ــر برس ــه نظ ــب آور ب ــترده و رع ــد کاری گس ــت می توان ــرای اینترن ــتن ب نوش
ــن  ــورد از رایج تری ــه م ــه س ــه ب ــرد. در ادام ــه بگی ــان فاصل ــدازه از هدفت ــان ان ــه هم ــما ب ــوای ش محت
خطاهــای بازاریابــی محتوایــی بــه همــراه راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از بــروز آن هــا اشــاره می کنیــم.

با جلوگیری از بروز این خطاهای بازاریابی محتوایی، نتایج شما بهبود خواهد یافت.

 
اشتباه 1: مطلب برای خواننده شما نوشته  نشده است

ممکــن اســت در حــوزه کاری خــود ســال ها تجربــه داشــته باشــید. حتــی ممکــن اســت دارای تحصیــات 
تخصصــی بــوده و یــک مــدرک دانشــگاهی عالــی داشــته باشــید. شــما بــا حــوزه کاری خــود کامًا آشــنایی 
داریــد. ایــن شــما را بــه یــک مرجــع ارزشــمند بــرای مشــتریانتان تبدیــل می کنــد، ایــن را از یــاد نبریــد. 
بــا ایــن وجــود، همیــن شــما را مســتعد می کنــد تــا مرتکــب برخــی از خطاهــای رایــج بازاریابــی محتوایــی 

. ید شو
همیــن حــاال بایــد نوشــتن در ســطحی باالتــر از درک مخاطبــان خــود را متوقــف کنیــد. بــه همــان دالیلــی 
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ــن شــما و مشــتریانتان وجــود دارد. آن هــا از  ــه علمــی بی ــاال اشــاره شــد، یــک فاصل کــه در پاراگــراف ب
ــاره حــوزه کاری خــود می دانیــد اطاعــی ندارنــد. چیزهایــی کــه شــما درب

هنگامی کــه خواننــده مطلــب شــما بــا مطالعــه محتــوای بازاریابــی شــما گیــج می شــود، شــما باهــوش بــه 
ــه  نظــر نخواهیــد رســید، بلکــه باعــث می شــود مطلــب را رهــا کننــد. اگــر خوش شــانس باشــید آن هــا ب
ســراغ لغت نامــه خواهنــد رفــت. بااین حــال احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه بــه ســراغ مــورد بعــدی در 

نتایــج جســتجو برونــد.

برای جلوگیری از این خطای بازاریابی محتوایی کارهای زیر را انجام دهید:

اســتفاده از عبــارات حرفــه ای و کلمــات مخففــی کــه بیــن فعــاالن حــوزه کســب وکار شــما رایــج اســت را 
متوقــف کنیــد. اگــر چــاره ای جــز اســتفاده از آن هــا نداریــد، آن هــا را تعریــف کــرده و کامــًا توضیــح دهیــد.
ــما  ــوزه کاری ش ــا ح ــه ب ــردی ک ــار آن از ف ــش از انتش ــب، پی ــودن مطل ــل درک ب ــان از قاب ــرای اطمین ب

ــد. ــه کن ــما را مطالع ــوای ش ــد محت ــدارد بخواهی ارتباطــی ن
ــزان دانشــی کــه از حــوزه  ــج آور )pain points( و می ــاط رن ــاره نق ــا مشــتریان خــود درب به طــور منظــم ب
ــرار  ــان ق ــته های آن ــان دانس ــود در جری ــث می ش ــن کار باع ــد. ای ــو بپردازی ــه گفتگ ــد ب ــما دارن کاری ش

داشــته باشــید.
ــد متنــی باشــد کــه  ــه نظــر برســد، بلکــه بای ــد یــک پایان نامــه دانشــگاهی ب ــد مانن ــی نبای ــن بازاریاب مت
مخاطــب بتوانــد از نظــر عاطفــی بــا آن ارتبــاط برقــرار کــرده و تبدیــل بــه دلیلــی بــرای رشــد عاقــه آن هــا 

ــه شــما و کســب وکارتان شــود. ب

بیشتر بخوانید: چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعًا آن را بخوانند
 

اشتباه 2: فقط بر فروش پافشاری و تمرکز می کند

در حالــت طبیعــی هــدف مطالــب وب ســایتی کــه در ارتبــاط بــا کســب وکار مطلــب می نویســد ایــن اســت 
کــه بــر تمایــل بــه فــروش محصــوالت یــا خدمــات خــود تکیــه داشــته باشــد؛ امــا ایــن موضــوع خــود 

ــم. ــب می پردازی ــن مطل ــح همی ــه توضی ــه ب ــد. در ادام ــکل آفرین باش ــد مش می توان

http://modireweb.com/How-to-Create-Content-People-Will-Actually-Read
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ــه ایــن دلیــل وب ســایت شــما را پیــدا می کننــد کــه بــه نوعــی مشــکلی داشــته و  معمــواًل خواننــدگان ب
بــه دنبــال راه حلــی بــرای آن بوده انــد. آن هــا بــه گــوگل مــی رونــد و عبارتــی مرتبــط بــا ایــن مشــکل را 

ــود. ــر می ش ــما ظاه ــایت ش ــم! س ــک می گویی ــد و تبری ــتجو می کنن جس
ــا  ــا نیمــی از کار انجــام شــده اســت. چنانچــه متوجــه نشــده اید کــه منظــور م ــوز تنه ــن  حــال هن ــا ای ب
ــا ترافیــک  ــزل خــود را ب ــد قســط وام من ــد: شــما نمی توانی ــگاه کنی ــه ن ــن زاوی ــه مســئله از ای چیســت، ب
وب ســایت تســویه کنید)همیــن نگــرش غلــط مشــکل اصلــی اکثــر افــراد عاقــه منــد بــه کســب و کار 
ــدف  ــدون ه ــم ب ــن مراس ــزاری مجلل تری ــد(. برگ ــی کنن ــه م ــر وب مراجع ــه مدی ــه ب ــت ک ــی اس اینترنت
ــی  ــد مردم ــاز داری ــال هســتید، نی ــد. هنگامی کــه در کســب وکاری فع ــد شــما نمی کن ــزی عای ــروش چی ف

ــد. ــداری کنن ــزی خری ــد چی ــرکت می کنن ــم ش ــه در آن مراس ک
بــا ایــن وجــود، ممکــن اســت مشــتریان شــما هنــوز آمادگــی ذهنــی الزم بــرای خریــد را نداشــته باشــند. 
لــذا ابتــدا در جهــت حــل مشــکل آن هــا تــاش کنیــد. در برابــر تمایــل خــود بــرای نوشــتن محتوایــی کــه 
شــما را بــه ماننــد فروشــنده خودروهــای بــی کیفیــت نشــان می دهــد کــه تــاش دارد مشــتری را بــرای 

یــک دور آزمایــش رانندگــی متقاعــد کنــد مقاومــت کنیــد.

برای جلوگیری از این خطای بازاریابی محتوایی کارهای زیر را انجام دهید:

درباره روش رفع مشکل و مسائل مرتبط با حوزه کاری خود مطلب بنویسید.
توصیه هایی درباره خرید محصوالت یا خدمات حوزه کاری تان برای مصرف کننده ارائه کنید.

بــرای تشــخیص مــواردی کــه دارای بیشــترین اهمیــت بــرای خواننــدگان شــما هســتند، کلمــات کلیــدی 
جســتجو شــده را مــورد بررســی قــرار دهیــد و محتــوای خــود را بــا همــان مــوارد تطبیــق دهیــد.

ایــن مــورد، یکــی از خطاهــای بازاریابــی محتوایــی اســت کــه دارای آســان ترین راه چــاره اســت، اطمینــان 
یابیــد کــه در تمامــی محتواهایــی کــه تولیــد می کنیــد مقــدار قابــل توجهــی ارزش بــرای مشــتریان ارائــه 
ــه برعکــس،  ــد و ن ــاد داشــته باشــید کــه آن هــا جســتجو کــرده و شــما را پیــدا کــرده ان ــه ی می دهیــد. ب
اگــر بــا ســرعت بیــش از حــد بــه مبحــث فــروش وارد شــوید ایــن امــکان وجــود دارد کــه آمادگــی الزم 
را نداشــته باشــند. بــرای رفــع ایــن خطــای بازاریابــی محتوایــی، در ابتــدا تــاش کنیــد فضایــی از اعتمــاد 

بــه وجــود بیاوریــد.

بیشتر بدانید: 3 درس مهم که باید در تولید محتوا یاد بگیرید
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اشــتباه 3: فعالیتــی کــه از خواننــدگان خــود انتظــار انجــام آن را داریــد واضــح 
نیســت

ــه  ــود و ب ــع ش ــان واق ــًا موردپسندش ــد، واقع ــا بخوانن ــا انته ــب را ت ــما مطل ــدگان ش ــت خوانن ــن اس ممک
نظرشــان ســودمند بیایــد، بــا ایــن وجــود اگــر خریــدی انجــام ندهنــد یــا فعالیــت موردنظــر شــما را انجــام 
ندهنــد، بازهــم ممکــن اســت نتایــج مأیوس کننــده ای بــه بــار آیــد، آیــا انجــام فعالیتــی کــه از مخاطبــان 

ــد؟ ــا حــد امــکان آســان کرده ای ــد را ت خــود انتظــار داری

برای جلوگیری از این خطای بازاریابی محتوایی کارهای زیر را انجام دهید:

در انتهــای هــر صفحــه مرتبــط بــا بازاریابــی ماننــد مطالــب وبــاگ از خواننــدگان بخواهیــد فعالیتــی انجــام 
ــام،  ــاس، ثبت ن ــود، تم ــد: دانل ــود دارن ــز وج ــری نی ــای دیگ ــه عمل ه ــوان ب ــد، فراخ ــر از خری ــد. غی دهن

ــتند. ــی هس ــًا معقول ــدگاه همگــی درخواســت های کام ــه دی ــتراک گذاری و ارائ اش
در صفحاتــی کــه محتــوای طوالنی تــری دارنــد، دکمه هــای »اکنــون خریــد کنیــد« یــا »همیــن حــاال بــا 

مــا تمــاس بگیریــد« را در چنــد مــکان در صفحــه قــرار دهیــد.
عبــارات مختلفــی کــه بــرای فراخوانــی بــه انجــام فعالیتــی در محتــوای خــود اســتفاده کرده ایــد را مــورد 

ارزیابــی قــرار دهیــد، از عباراتــی اســتفاده کنیــد کــه ضریــب موفقیــت بیشــتری داشــته اند.
ــده را  ــوی خوانن ــه نح ــد و ب ــش می ده ــوم را افزای ــوح مفه ــنی و وض ــت، روش ــک فعالی ــه ی ــی ب فراخوان
ــود و  ــان س ــرای خواننده ت ــید و ب ــام داده باش ــتی انج ــود را به درس ــه کار خ ــد. چنانچ ــی می کن راهنمای
ــر  ــد تأثی ــد می توان ــده باش ــی بیان ش ــه به خوب ــی ک ــه فعالیت ــی ب ــید، فراخوان ــرده باش ــم ک ــی فراه ارزش

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــما ب ــرای ش ــی ب قابل توجه

 بیشتر بخوانید: 5 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا
 

نتیجه گیری:

ــت  ــی شــما هدای ــده را در مســیر بازاریاب ــه طراحــی و ظاهــروب ســایت، خوانن ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ب
می کنــد، امــا چیــزی کــه خواننــده را بــه انجــام ف وامــی دارد، محتــوا اســت. اطمینــان پیــدا کنیــد کــه هــر 
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چــه در تــوان داریــد را بــرای بهبــود تجربــه خواننــدگان خــود صــرف می کنیــد. بهتریــن راه بــرای تبدیــل 
آن هــا بــه مشــتری همیــن اســت.

 


