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تـولید مـحتوا، یکی از کارهـای بسیار مـهم بـرای مـوفقیت در رقـابـتهـای بـازاریابی 
پیوسـته اسـت. هـنگامی که روی صـفحه وب سـایت شـما مـطالـب فـراوانی مـثل 
تـصاویر، ویدئـوهـا، مـقاالت، پسـتهـای چـندرسـانـهای شـبکههـای اجـتماعی و... ظـاهـر 
میشـونـد شـما بـاید تـوجـه داشـته بـاشید که بـرای رسیدن بـه مـوفقیت نیاز اسـت تـا 
این حجـم اطـالعـات را بـا تـوجـه بـه اسـتراتـژی بـازاریابی خـود بـرای بـازدیدکنندگـان 

جدید دستهبندی کنید. 

اگـر شـما مـدیر یک سـایت هسـتید، یکی از مـسولیت هـای مـهم شـما بـازاریابی می 
بـاشـد و مـهمترین کاری بـاید بـه طـور پیوسـته انـجام دهید تـولید مـحتوا اسـت. این 
طـور که بـه نـظر می آید کار زیادی بـرای انـجام دادن دارید. بـرای تحقیق کردن، پـایه 
ریزی و نگهـداری، بهینه سـازی و فـعالیتهـای بـازاریابی، زمـان بـرای شـما نمیایستد 
و سـریعتـر ازآنـچه فکر میکنید میگـذرد. ممکن اسـت شـما کارهـای دیگری بـه جـز 
تـولید مـحتوا نیز داشـته بـاشید و نـتوانید فـرصـت زیادی را صـرف تـولید مـحتوای 

ارزشمند کنید. 

شـاید یک بـازاریاب وابسـته (Affiliate Marketer) بـودن بـرای شـما یک شـغل 
ـأکید بیشتری  تـمام وقـت نـباشـد و شـما نسـبت بـه یک شـغل دیگر مسـئولیت و ت
داشـته بـاشید. شـاید شـما یک اعتیاد نسـبت بـه دنیای فـوتـبال دارید و اخـبار 20 لیگ 
مـختلف فـوتـبال را بـه هـمراه تیمهـا و بـازیکنانـش دنـبال میکنید. یا شـاید تـوجـه 
زیادی بـه یک فـرد یا خـانـواده خـود دارید. پـس بـا این وضعیت یک بـازاریاب چـگونـه 
میخـواهـد روی کار خـود تـمرکز کند و بـتوانـد بـهخـوبی مـحصوالت شرکت را بـه فـروش 
بـرسـانـد و یا تـولید مـحتوا انـجام دهـد؟ بـه همین مـنظور مـا 3 نکته بسیار مـهم و 
درعینحـال سـاده را بـرای اینکه یک بـازاریاب بـتوانـد روی کارش تـمرکز داشـته بـاشـد 

و زمان و انرژیاش را مدیریت کند، در نظر گرفتهایم. 
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1. هـمانـند یک رئیس بـه کار خـود نـظارت داشـته بـاشید و 
معاون خود باشید. 

فـعالیت بـازاریابی یک رقـابـت اسـت و بـرای رسیدن بـه شـرایط مـناسـب در کسب و 
کار، مسیر سختی در پیش رو میبـاشـد. الزمـه آن صـرف زمـان، انـرژی و خـالقیت 
اسـت. اگـر شـما نـتوانید یک فـضای خـالقـانـه و پـویا در کار خـود فـراهـم کنید، شـاید 

شخصی دیگر جای شما را بگیرد و آن کار را به درستی انجام دهد. 
بـه عـنوان مـثال یک مـحصول جـدید در دنیای تکنولـوژی و دیجیتال را در نـظر 
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بگیرید که در سـطح جـهان عـرضـهشـده اسـت. اگـر شـما نـتوانید بـا سـبک و شیوه 
خـودتـان آن مـحصول را بـازاریابی کنید، شـخص دیگری این کار را میکند. شـما بـاید 
بـا تـوجـه بـه اطـالعـاتی که در اختیارتـان قـرار گـرفـته اسـت بـرای آن مـحصول 
زمینهســازی و مــحتوا ســازی کنید. مــثالً اگــر مــحصول یک گــوشی مــوبــایل یا 
بـرنـامـههـای آن اسـت بـاید راجـع بـه جـزئیات و اطـالعـاتی که مـربـوط بـه آن میشـود 

فعالیت کنید و در رابطه با آن محتوا سازی کنید. 
ـأکید میکنیم، شـما مـحتوای شـخص  شـما مـحتوای شـخص دیگری را نمیدزدید، ت
دیگری را نمیدزدید. شـما میبـایست مـحتوای مـخصوص بـه خـودتـان را بـا تـوجـه بـه 
مـحتوای اصلی مـحصول ارائـه کنید. در واقـع شـما اطـالعـات را راجـع بـه آن مـحصول 
گسـترش میدهید و راجـع بـه آن تـوضیحات بیشتری ارائـه میدهید تـا بـتوانید روی 
مشـتریهـایتان تـأثیر مـثبت بـگذارید. این شیوه نـظارت و تـولید مـحتوا که تـوسـط 
شـما انـجام میشـود بـه شـما این اجـازه را میدهـد تـا سـریعتـر و راحـتتـر در کار خـود 

پیشرفت کنید و از دیگران در این رقابت جلو بزنید. 
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2. در به کارگیری اطالعات شهامت کافی داشته باشید. 
مـحتوایی که تـولید می کنید بسیار مـهم اسـت، پـس بـاید تـمام تـالش خـود را بـه کار 
بگیرید، بـا مـشاور بـازاریابی خـود مـشورت کنید و بهـترین ایده را عملی کنید. مـطالبی 
تـولید کنید که بـرای مـخاطـب شـما در حـوزه ای که فـعالیت می کنید مفید اسـت و بـه 
آنـها ارزش می دهـد. سعی کنید مشکلی را بـرطـرف کنید و یا آمـوزشی کاربـردی در 

اختیار کاربران خود قرار دهید.  

شـما بـاید در بـرخـورد بـا اطـالعـات و گـزینش آنهـا در کار بـهسـرعـت عـمل کنید تـا 
بـتوانید زمـان و انـرژی خـود را کنترل کنید. اینها کارهـایی اسـت که بـاید انـجام 

دهید : 

1- ورودیهـا را مـتمرکز کنید: بـه این شکل که یک ایمیل یا فـضایی را ایجاد کنید و 
آن را فــقط بــرای کار بــازاریابی خــود اخــتصاص دهید و مــطمئن شــوید که همۀ 
دادههـا و ورودیهـا بـه آن ایمیل فـرسـتاده میشـونـد. هـرچـند وقـت یکبـار بـه آن سـر 
بـزنید و آن را سـازمـاندهی و سـامـاندهی کنید و اطمینان حـاصـل کنید که در آن 
مکان فـقط اطـالعـات کاری شـما حـضور دارنـد و این اطـالعـات بـه دسـت شـخص 
دیگری نـخواهـد افـتاد. بـه عـنوان مـثال فـضایی که سـرویس هـای گوگـل درایو و دراپ 
ـاکس بـه صـورت رایگان در اختیار شـما می گـذارنـد می تـوانـد یک گـزینه مـناسـب  ب

برای این کار باشد. 
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2- گـردآوری و جـمعآوری اطـالعـات در فـضای ابـری (سـرورهـای ابـری): ایدههـا و 
مـحتویاتی که در ایمیل شـما جـمع میشـونـد را بـا سـه روش دسـتهبـندی و طـبقهبـندی 

کنید: 
دسته اول: مناسب 

دسته دوم: شاید مناسب / برای زمانی دیگر 
دسته سوم: نامناسب 

آن دسـته از ایمیلهـایی که در دسـته سـوم (نـامـناسب) هسـتند را پـاککنید. سـپس 
یک لیست از دسـته اول (مـناسـبهـا) و دسـته دوم (شـاید مـناسـب / بـرای زمـانی 
دیگر) تهیه کنید. حـاال شـما بـا این لیست ، ایدههـایی که آمـادۀ بـهکارگیری هسـتند 
را در اختیاردارید و میتــوانید از آنهــا در فــرصــتهــای مــناســب پیش رویتان 
اسـتفاده کنید. بـرای اینکه این فهـرسـتهـا همیشه و هـمهجـا در دسـترس شـما 

باشند ، میتوانید آنها را در سرورهای ابری ذخیره کنید. 
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3. به ارزش کارتان بی افزا�د. 
همۀ مـحتویات و مـضمونهـایی که تـوسـط خـالقیت شـما ایجادشـدهانـد زمـانی 
ارزشـمند و مـعتبر میشـونـد که خـودتـان بـه آنهـا ارزش دهید. نیازی نیست که شـما 
مـحتویات و مـضمونهـایی خـلق کنید که مـردم را مـلزم بـهعـوض کردن زنـدگی و یا 
کارشـان و یا اسـتراتـژی زنـدگیشـان کند؛ بلکه شـما بـاید بـه بـازدیدکنندگـان خـود حـس 
اعـتماد بـدهید و آن چیزی که واقـعًا بـه سـود آنهـا میبـاشـد را ارائـه کنید. در این 
حـالـت اگـر چیزی را پیشنهاد میکنید مـطمئن بـاشید که این پیشنهاد طـوری ارائـه 
میشـود که خـوانـندگـان بـا خـوانـدن آن، شـمارا مسـئول و دلـسوز بـدانـند. در صـورت 
خـوب نـبودن این پیشنهادهـا احـتماالً خـوانـندگـان و بـازدیدکنندگـان خـود را بـهصـورت 
پیدرپی از دســت خــواهید داد. هــنگامیکه در حــال خــلق کردن ایدهای جــدید 
هسـتید ، از خـود بـپرسید آیا این اطـالعـات میتـوانـند بـهقـدری جـالـب بـاشـند که 
خـوانـندههـا را مـجاب بـه خـوانـدن کند؟ یا اینکه فـقط طـبق عـادت روزانـه یا هفتگی 
در حـال ارسـال چنین مـطالبی هسـتید؟ یا بـهعـبارتدیگر این کار را از روی اجـبار 

انجام میدهید؟ 
بـه ارزش مـحتویات کارتـان بی افـزا�د تـا بـازدیدکنندگـان بیشتری داشـته بـاشید و در 

کارتان موفق شوید. در غیر این صورت نتیجه خود گویای کار شما خواهد بود. 

  

به سمت جلو حرکت کرده و خالقیت به خرج دهید : 
حـواسـتان جـمع بـاشـد که در دنیای اطـالعـات و بـازاریابیهـا غـرق نـشوید. خیلی سـاده 
احـتمال دارد انـرژی شـما بـه هـدر بـرود. در واقـع بـهجـای اینکه این انـرژی صـرف 
خـالقیتهـای فـردی شـود، بـا این کارهـا هـدر میرود. بـاشـهامـت و اسـتراتـژی پیش 
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بـروید و بـه تحقیق و خـلق مـحتویات خـودتـان در سـایت بـپردازید و بـا پیچیده کردن 
مـسائـل و درگیر حـواشی بـازاریابی شـدن بـرای خـود مشکل ایجاد نکنید. کارتـان را 

باارزشتر از پیش کنید و برای کاری که میکنید احترام و ارزش قائل شوید. 
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