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واضــح اســت کــه تولیــد یــک ویدیــو )یــا مجموعــه ای از ویدیوهــا( بــرای کمک بــه بازاریابی 

محصــوالت یــا خدمــات شــما ســودمند خواهــد بــود. در واقــع، تهیــه ویدیــو بــرای بازاریابی 

راهــی آســان بــا قابلیــت بــه اشــتراک گــذاری بــرای انتقــال پیــام اصلی شــرکت شــما اســت.

بــا اینحــال، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه خودتــان منابــع الزم بــرای تولیــد یــک کلیــپ یــا 

زمــان مــورد نیــاز بــرای یادگیــری کار بــا نــرم افزارهــای ویرایــش ویدیــو را در اختیــار نداشــته 

باشید.

بــه نظــر مــی رســد کــه اگــر تجربــه زیــادی در تولیــد ویدیــو نداریــد، تنهــا گزینــه شــما ایــن 

باشــد کــه مبلــغ فراوانــی بــه فــرد دیگــری بپردازیــد تــا ایــن کار را بــرای شــما انجــام دهــد و 

یــا اینکــه خودتــان یــک ویدیــوی افتضــاح را ســرهم بنــدی کنیــد.

خبــر خــوب ایــن اســت کــه گزینــه ســومی هــم وجــود دارد. علیرغــم منابــع محــدود، همواره 

بســیاری از شــرکت هــا کار خــود را بــا تولیــد ویدیوهــای بــی نظیــری آغــاز مــی کننــد. ایــن 

مطلــب را مطالعــه کنیــد تــا نســبت بــه پنــج نکتــه مهــم بــرای تولیــد یــک ویدیــوی فــوق 

العــاده جهــت بازاریابــی کســب و کار خــود آگاهــی پیــدا کنیــد.
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 1. شخصیت خود را به نمایش بگذارید
احتمــاال شــما اولیــن ســازنده محصولــی کــه تولیــد مــی کنیــد نیســتید. مهــم تریــن چالــش 

بازاریابــی کــه در طــول آغــاز بــه کار خــود بــا آن مواجــه خواهیــد شــد ایــن اســت کــه 

چگونــه مــی توانیــد از رقبــای خــود در آن حــوزه کاری متمایــز باشــید. بــه عنــوان مثــال اگــر 

محصــول شــما یــک اســب چوبــی گهــواره ای باشــد، چــه چیــزی اســب چوبــی گهــواره ای 

دوســتدار محیــط زیســت شــما را از بقیــه پیــش مــی انــدازد؟

مــی تــوان گفــت کــه تقریبــا هیــچ یــک از مشــتریان توضیــح مکتــوب هــزار کلمــه ای شــما 

دربــاره اینکــه چــرا اســب گهــواره ای چوبــی تــان نســبت بــه محصــول رقبــای شــما ســازگاری 

بیشــتری بــا محیــط زیســت دارد را مطالعــه نخواهــد کــرد. بــرای مــردم عــادی، محتــوای 

تصویــری بســیار قابــل هضــم تــر و موثرتــر اســت و قابلیــت بــه اشــتراک گــذاری بیشــتری 
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نیــز دارد. اگــر بتوانیــد راهــی بــرای نمایــش دادن شــخصیت محصــول خــود )یــا شــرکت 

ــی باشــد،  ــه یادماندن ــرده و ب ــم ایجــاد ک ــه حــس تفاه ــد ک ــدا کنی ــان( پی ــا خودت ــان ی ت

امتیــاز اضافــی نامحــدودی بــرای خــود در بــازار کســب مــی کنیــد.

آیــا تاکنــون تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه شــخصیت یــک برنــد را پســندیده ایــد از آن خریــد 

کــرده ایــد؟ ایــن احتمــال وجــود دارد کــه یــک قطعــه محتــوای بصــری  )شــاید یــک ویدیــو( 

را مشــاهده کــرده باشــید و از آنجایــی کــه بــه نظرتــان دوســت داشــتنی آمــده اســت بــا 

آن ارتبــاط برقــرار کــرده ایــد. تولیــد ایــن چنیــن محتــوای ویدیویــی را در دســتور کار قــرار 

دهیــد. اگــر مــورد عالقــه مــردم قــرار بگیریــد، ایــن عالقــه را بــا تبدیــل شــدن بــه مشــتری 

بــه شــما نشــان خواهنــد داد.

چگونه این کار را انجام دهیم؟
دربــاره مهارتــی کــه در جلــوی دوربیــن مــی توانیــد از خــود بــه نمایــش بگذاریــد بــا خودتــان 

صــادق باشــید. آیــا شــریک تــان بهتــر مــی توانــد دیگــران را تحــت تاثیــر قــرار دهــد؟ بــه 

ــردن  ــت ک ــت صحب ــن اس ــد. ممک ــتفاده کنی ــن اس ــوی دوربی ــان از او در جل ــای خودت ج

پشــت میکروفــون بــا مخاطبــی کــه نمــی بینیــد آســان بــه نظــر برســد، امــا اغلــب اینطــور 

نیســت. چنــد برداشــت انجــام دهیــد، همــه را آپلــود کنیــد و مکــث هــای ناخوشــایند را 

ویرایــش کنیــد. بــه بــرش و قطعــه قطعــه کــردن کلیــپ هــا ادامــه دهیــد تــا زمانــی کــه 

انتقــال از بخشــی بــه بخــش دیگــر )transitions( طبیعــی بــه نظــر برســد.

ــات  ــخصیت آن اطالع ــاره ش ــد، درب ــرده برن ــت پ ــاهده پش ــا مش ــد ب ــت دارن ــردم دوس م

ــرای  ــد. اگــر یــک محصــول فیزیکــی تولیــد مــی کنیــد، یــک راه فــوق العــاده ب کســب کنن
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ایجــاد درک نســبت بــه محصولتــان ایــن اســت کــه قطعــه فیلمــی از فرآینــد تولیــد تهیــه 

کنیــد. اگــر مــی خواهیــد لحظــات خاصــی را بــه نمایــش بگذاریــد و ممکــن اســت آنهــا را 

از دســت بدهیــد، بــرای اســتفاده از دوربیــن موبایــل تــان درنــگ نکنیــد، ایــن لحظــه مــی 

توانــد افــزودن آخریــن جزئیــات بــرای یکــی از محصــوالت فــوق العــاده ی شــما باشــد، یــا 

اینکــه لحظــه ای باشــد کــه رئیــس تیــم توســعه دهنــدگان شــما پشــت میــز خــود خوابیــده 

اســت.

 

 

2. کار خود را توضیح دهید:
آیــا هرگــز بــه شــوخی گفتــه ایــد کــه بــا کار خــود ازدواج کــرده ایــد؟ اینجــا هــم هماننــد یــک 

ازدواج معمولــی، “همســر” خــود را بــه شــل شــگفت آوری مــی شناســید. شــما چیزهایــی 

دربــاره یکدیگــر مــی دانیــد کــه هیــچ کــس از آنهــا اطالعــی نــدارد.
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شــما بهتــر از هــر فــرد دیگــری محصــول خــود را مــی شناســید. ایــن خیلــی خــوب اســت، 

ــد شــما از  ــد همــه مانن ــن اشــتباه را مرتکــب شــوید کــه تصــور کنی امــا ممکــن اســت ای

تمــام ویژگــی هــای محصولتــان آگاهــی دارنــد. تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه تصــور مــی کنیــد 

کــه در فهرســت امکانــات فــوق العــاده محصــول شــما، مــوارد 1 تــا 4 واضــح هســتند، بــه 

ســراغ بازاریابــی مــورد شــماره 5 نرویــد.

ــد چیســت، چــه کاری  ــی اصــال نمــی دانی ــه گوی ــد ک ــگاه کنی ــه محصــول خــود ن ــان ب چن

انجــام مــی دهــد یــا چــه مســائلی را مــی توانــد حــل کنــد. ماجــرای محصولتــان را طــوری 

بــرای خــود تعریــف کنیــد کــه گویــی هیــچ اطالعــی از آن نداریــد. ســپس ایــن داســتان را 

بــرای بقیــه بازگــو کنیــد.

چگونه این کار را انجام دهیم؟
ــرا رســیده  ــان آن ف ــد، زم ــی دهی ــی انجــام م ــال بازاریاب ــک محصــول دیجیت ــرای ی ــر ب اگ

اســت کــه تصویربــرداری بــا کیفیــت از صفحــه نمایــش را یادبگیریــد. اســتفاده معمــول 

از محصــول خــود را نشــان دهیــد، بــا ایــن حــال بــه ســرعت بــه ســراغ ایــن کار نرویــد، از 

تصویربــرداری صفحــه نمایــش بــرای مطــرح کــردن مســاله یــا مشــکلی کــه محصــول شــما 

قــادر بــه حــل آن اســت اســتفاده کنیــد. اگــر تماشــاگر بتوانــد بــا شــما در مســاله ای کــه 

بــه نمایــش گذاشــته ایــد همزادپنــداری کنــد، هنگامــی کــه محصــول خــود را معرفــی مــی 

کنیــد بــه میــزان بســیار بیشــتری جــذب محصــول شــما خواهــد شــد. از تکــرار اســتفاده 

کنیــد و بیــش از حــد ســریع جلــو نرویــد. ایــن اولیــن بــاری اســت کــه آنهــا محصولتــان را 

در عمــل مــی بیننــد و شــما بایــد فرصتــی بــرای تجربــه تاثیــر کامــل ویژگیهــای آن برایشــان 

فراهــم کنیــد.
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اگــر یــک محصــول فیزیکــی را معرفــی مــی کنیــد، بــر نمایــش کارکــرد محصــول و بــر اینکــه 

چگونــه مــی توانــد بــه مشــتریان کمــک کنــد تمرکــز کنیــد. ویدیوهــای دمــو یــا تبلیغاتــی 

ــاوری دیــده ایــد را بــه خاطــر بیاوریــد. ایــن  ــا فن ــرای محصــوالت محبــوب مرتبــط ب کــه ب

ویدیوهــا دو یــا ســه دقیقــه را صــرف صحبــت دربــاره عمــر باتــری یــا حجــم حافظــه آن نمی 

کننــد. آنهــا از ایــن ســرمایه ویدیویــی بــرای نشــان دادن محصــول خــود در عمــل اســتفاده 

مــی کننــد، در همــان حالتــی کــه یــک مشــتری معمولــی مــی خواهــد از آن اســتفاده کنــد.

کاری کنیــد کــه ویدیــوی شــما ســودمند و کمــک کننــده باشــد و حتــی بــه ســمت و ســوی 

توضیــح بیــش از حــد متمایــل شــود. از زیرنویــس یــا توضیحــات ویدیویــی بــرای توضیــح 

هرچیــزی کــه واضــح بــه نظــر نمــی رســد و یــا جهــت اضافــه کــردن مکملــی بــه توضیحــات 

صوتــی خــود روی ویدیــو اســتفاده کنیــد.
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3. ارزش ارائه کنید:
فــارغ از بــاور شــما، همــه مــردم بــرای مشــاهده ویدیــوی شــما از ابتــدا تــا انتهــا تمایلــی 

ــی داشــته باشــند؟ میلیــون هــا  ــاه باشــد. چــرا بایــد چنیــن تمایل ــد، حتــی اگــر کوت ندارن

ویدیــو در اینترنــت وجــود دارد، و حتــی در برخــی از آنهــا گربــه هــای ملــوس هــم نقــش 

آفرینــی مــی کننــد!

مشــخص کنیــد ویدیــوی شــما بایــد چــه ارزشــی بــرای مخاطــب خــود بــه نمایــش بگــذارد. 

آیــا داســتان فــوق العــاده ای را روایــت مــی کنــد؟ آیــا راه حــل یــک مشــل را توضیــح مــی 

دهــد؟ آیــا مخاطــب را فــردی باهــوش در نظــر گرفتــه و پاداشــی هماننــد یــک کــد تخفیــف 

یــا لینکــی بــرای یــک دوره آزمایشــی رایــگان ارائــه مــی دهــد؟ و یــا تنهــا ســه دقیقــه پــر از 

گزافــه گویــی هــای شــما جلــوی دوربیــن اســت، مثــال بــا ایــن موضــوع کــه چــرا اســب هــای 

گهــواره ای چوبــی کــه بــا محیــط زیســت ســازگاری ندارنــد بدتریــن اختــراع بشــر هســتند؟

ــه  ــرده و توج ــه ک ــود اضاف ــوی خ ــه ویدی ــب ب ــرای مخاط ــودمندی ب ــداری ارزش و س مق

کنیــد کــه اشــتراک گــذاری آن از حلقــه داخلــی دوســتان و همــکاران عالقمنــد بــه اســب 

هــای گهــواره ای فراتــر بــرود. فــارغ از بــاور شــما، مــردم نــوع دوســت هســتند. اگــر ببیننــد 

از مشــاهده ویدیــوی شــما بــه وضــوح، ســودی حاصــل مــی شــود، نســبت بــه اشــتراک 

گــذاری آن بــا دوســتان و مخاطبانشــان از خــود عالقــه نشــان مــی دهنــد.

چگونه این کار را انجام دهیم؟
آخریــن ویدیویــی کــه بــه اشــتراک گذاشــته ایــد را بــه یــاد بیاوریــد. چــرا آن را بــه اشــتراک 
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گذاشــتید؟ اگــر مثــل غالــب مــردم باشــید، بــه احتمــال زیــاد مــی خواســتید مرجعیــت و 

اعتبــار خــود را دربــاره آن موضــوع بــه اثبــات برســانید. شــما مــی خواســتید اولیــن فــردی 

ــه  ــد ب ــه ارتباطــی شــما بودن ــه در حلق ــرادی ک ــا اف ــه آن بخــش از اطالعــات را ب باشــید ک

اشــتراک مــی گــذارد. دلیــل اغلــب اشــتراک گــذاری هــای محتــوا همیــن اســت! تنهــا بــرای 

کســب اعتبــار اجتماعــی.

ــا خلــق ویدیوهــای آموزنــده و هوشــمندانه، اعتبــاری کــه مــردم مــی  شــما مــی توانیــد ب

ــا اشــتراک گــذاری بــه دســت بیاورنــد را بــه آنهــا تقدیــم کنیــد. اگــر محصــول  خواهنــد ب

ــه نظــر  ــه کنیــد کــه انقالبــی ب ــه نحــوی ارائ ــد، راه حــل را ب شــما مشــکلی را حــل مــی کن

برســد. بــه عنــوان مثــال، اگــر محصــول شــما بــه یکــی از وظایفــی کــه مشــتری هــدف در 

اغلــب اوقــات بایــد انجــام دهــد ســرعت مــی بخشــد، از ویژگــی تصویــر در تصویــر اســتفاده 

کنیــد تــا تفــاوت ســرعت انجــام کار بــا اســتفاده از محصــول خــود را بــه نمایــش بگذاریــد. 

ــرواز بعــدی  ــرای پ ــن قیمــت ب ــد جســتجوی بهتری ــه در فرآین ــد ک ــردی بگویی ــه ف اینکــه ب

خــود مــی توانــد 30 ثانیــه زمــان کمتــری صــرف کنــد خــوب اســت، امــا اگــر بتوانیــد فرآینــد 

معمــول را در کنــار ابــداع خــود بــه نمایــش بگذاریــد، بــه واقــع کاری انجــام داده ایــد کــه 

باعــث مــی شــود مخاطــب شــما 30 ثانیــه از وقــت خــود را بــرای مشــاهده ویدیــوی شــما 

صــرف کنــد. ایــن زمــان اضافــی بــه نظــر آنهــا عــذاب آور خواهــد رســید و لــذا اپلیکیشــن 

شــما را خریــداری خواهنــد کــرد.

چنانچــه تصمیــم گرفتــه ایــد از یــک منفعــت ملمــوس تــر، ماننــد کــد تخفیــف یــا دوره 

آزمایشــی رایــگان اســتفاده کنیــد، رونــد دریافــت آن را بــرای تماشــاگر ویدیــوی خــود آســان 
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ســازید. یــک لینــک قابــل کلیــک در ویدیــوی خــود قــرار دهیــد. از آنهــا نخواهیــد کــه بــه 

یــک وبســایت دیگــر برونــد )یــا اصــال هــر کار دیگــری انجــام بدهنــد(. آنهــا آن کار را انجــام 

نخواهنــد داد و شــما آن فرصــت را از دســت خواهیــد داد. اگــر مــی خواهیــد ویدیوهــای 

شــما مشــتریان بالقــوه را بــه مشــتریان واقعــی تبدیــل کنــد، رونــد کار را تســهیل کنیــد.

 

4. یک داستان هدفمند روایت کنید
کالس هــای ادبیــات دوره دبیرســتان را بــه خاطــر بیاوریــد، جایــی کــه قســمت هــای 

مختلــف یــک داســتان را یــاد گرفتیــد، بخــش هــای مقدمــه، تعــارض، اوج و گــره گشــایی. 

ــد، تنهــا مجموعــه ای از  ــده بگیری ــی را نادی چنانچــه هــر یــک از ایــن بخــش هــای حیات

جمــالت خواهیــد داشــت کــه بــدون هیــچ دلیلــی در هــم آمیختــه شــده انــد.

نــه تنهــا بایــد داســتان منســجمی را روایــت کنیــد ) و ایــن نیازمنــد برنامــه ریــزی قبلــی، 

نوشــتن و ویرایــش اســت(، بلکــه بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ایــن داســتان هدفــی 
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را دنبــال مــی کنــد. یــک پایــان خــوب و رضایــت بخــش فــوق العــاده اســت، امــا ایجــاد 

تعلیــق و حــس هیجــان بهتــر اســت. آیــا قصــد داریــد در ادامــه داســتان یــک ویدیــوی 

دیگــر بســازید؟ اگــر پاســخ شــما مثبــت اســت، چــرا تماشــاگران بایــد بــرای مشــاهده آن 

اشــتیاق داشــته باشــند؟

چگونه این کار را انجام دهیم؟
تصــور مــی کردیــد لک کار تصویــری خواهــد بــود؟ اینطــور نیســت، شــما بایــد بــه نوشــتن 

بپردازیــد. اگــر بــرای داســتان خــود برنامــه ریــزی نداشــته باشــید، هــدف شــما را محقــق 

نخواهــد کــرد. بــرای محتــوای ویدیویــی برنامــه ریــزی کنیــد و بــه فراتــر از ویدیــوی شــماره 

یــک خــود فکــر کنیــد.

بــرای اینکــه بتوانیــد پــا را از یــک ویدیــوی توضیحــی فراتــر بگذاریــد، از خــود بپرســید کــه 

آیــا محصــول شــما بــرای تولیــد مجموعــه ای از ویدیوهــای آموزشــی مناســب اســت؟ آیــا 

مــی توانیــد بــه مــردم کمــک کنیــد کــه بــا محصــول شــما چیــزی خلــق کننــد؟ آن “چیــز” 

را بــه چنــد بخــش تقســیم کنیــد و مجموعــه ای از ویدیوهــای کوتــاه بســازید. حتــی مــی 

ــزار ویرایشــگر،  ــرم اف ــا اســتفاده از یــک ن ــد و ب ــط کنی ــاره ضب توانیــد لک مجموعــه را یکب

فیلــم را بــه بخــش هــای منطقــی تقســیم کنیــد. تشــنه نگــه داشــتن مخاطبــان )البتــه تــا 

زمانــی کــه محتــوا فــوق العــاده باشــد(، راهــی ممتــاز بــرای مانــدن در ذهــن آنهاســت.

ــپ هــای  ــا اســتفاده مجــدد از کلی ــد ب ــد، مــی توانی ــر اســتعداد داســتان ســرایی داری اگ

قبلــی، یــک مجموعــه ویدیویــی منســجم بســازید )و حجــم کار خــود را کاهــش دهیــد(. 
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مزایــای محصولــی کــه قبــال مــورد بررســی قــرار داده بودیــد را بــه مخاطــب یــادآوری کنیــد و 

بــر اســاس آنچــه قبــال روایــت کــرده ایــد داســتان را ادامــه دهیــد. فقــط اطمینــان حاصــل 

ــد – فضــای  ــره مــی کنی ــی امــن ذخی ــان را در جای ــد کــه ویدیوهــای ویرایــش شــده ت کنی

ــار کــه ویدیــوی تــازه ای مــی  ابــری بهتریــن گزینــه شــما اســت – تــا مجبــور نشــوید هــر ب

ســازید، تمــام کار دشــوار خــود را تکــرار کنیــد.

حتــی اگــر داســتان شــما در پایــان یــک ویدیــو تمــام نمــی شــود، بــه هــر حــال آن قســمت 

ــو رهــا نمــی  ــان ویدی ــد کــه مخاطــب خــود را در پای ــان یابی ــان مــی رســد. اطمین ــه پای ب

ــار را  ــن انتظ ــر ای ــی اگ ــد. حت ــام ده ــی انج ــوس و عین ــد کاری ملم ــد و از او بخواهی کنی

ــای  ــد در انته ــوی بعــدی در راه اســت، بای ــه ویدی ــرده باشــید ک ــرای مخاطــب ایجــاد ک ب

همــه ویدیوهــا یــک فراخــوان بــه عمــل وجــود داشــته باشــد. شــما هیچــگاه نمــی توانیــد 

بفهمیــد کــه مخاطبــان ممکــن اســت در چــه زمانــی ارتبــاط خــود بــا محتــوای شــما را قطــع 

کننــد، لــذا تــا وقتــی کــه توجــه آنهــا بــه شــما معطــوف اســت، فرصــت تبدیــل بــه مشــتری 

یــا مشــترک را بــرای آنهــا فراهــم کنیــد.

 

 

11



5 نکته برای تهیه یک ویدیوی بازاریابی تاثیرگذار

www.modireweb.com

5. ویدیو را در معرض نمایش بگذارید
ــی  ــش م ــه نمای ــه شــخصیت شــما را ب ــد ک ــرده ای ــد ک ــی تولی ــه ویدیوی ــک قطع شــما ی

گــذارد، کاری کــه انجــام مــی دهیــد را توضیــح مــی دهــد، بــه وضــوح ســودی ارائــه مــی کنــد 

و داســتان فــوق العــاده ای را روایــت مــی کنــد. حــاال چــه کاری بایــد انجــام داد؟

پاســخ بــه ایــن ســوال بســیار ســاده اســت: بایــد بــه ترویــج آن بپردازیــد. دلیــل انجــام ایــن 

مرحلــه از کار نیــازی بــه توضیــح نــدارد، امــا مــا تمایــل داریــم بــه شــما کمــک کنیــم تــا ایــن 

مرحلــه را بــه درســتی انجــام دهیــد.

چگونه این کار را انجام دهیم؟
ــن  ــرد ای ــد ک ــوی شــما را تماشــا خواهن ــه مــردم ویدی ــان از اینک ــرای اطمین ــن راه ب بهتری

اســت کــه عنــوان فــوق العــاده ای بــرای آن در نظــر بگیریــد. بــر خــالف پنــد حکیمانــه ای 

کــه مــی گویــد نبایــد از روی ظاهــر بــه قضــاوت پرداخــت، تقریبــا همــه مــردم کار شــما را از 

روی ظاهــر آن قضــاوت خواهنــد کــرد. یوتیــوب پــس از گــولگ بزرگتریــن موتــور جســتجوی 

جهــان اســت. همانطــور کــه بــرای عناویــن صفحــات ورودی ســایت خــود تحقیــق انجــام 

داده و توجــه بــه خــرج مــی دهیــد، همیــن رونــد را بــرای ویدیوهــای خــود نیــز بایــد پیــش 

ــد شــد.  ــب شــما نخواه ــادی نصی ــای زی ــک ه ــداد کلی ــن صــورت تع ــر ای ــد، در غی بگیری

همیــن وضعیــت در مــورد توضیحــات و تــگ هــای ویدیــو نیــز صــادق اســت. ســعی کنیــد 

در عنــوان از کلمــات کلیــدی هدفمنــد اســتفاده کنیــد تــا اطمینــان یابیــد کــه مخاطبــان بــا 

اســتفاده از کلیــدواژه هــای مناســب، شــما را پیــدا خواهنــد کــرد.

امــا در مــورد کاور )cover( ویدیــو، شــما بایــد مقــداری زمــان بــرای انتخــاب تصویــر 
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مناســب بــرای ویدیــوی خــود اختصــاص دهیــد. ایــن تصویــر تمــام چیــزی اســت کــه یــک 

ــذا یــک  ــد، ل ــو مشــاهده مــی کن ــرای پخــش ویدی ــری ب ــم گی ــل از تصمی ــده قب بازدیدکنن

ــد. ــب و جــذاب انتخــاب کنی ــاده جال ــوق الع ــر ف تصوی

ویدیــوی خــود را در چندیــن پلتفــرم قــرار دهیــد. بعضــی از مــردم از یوتیــوب اســتفاده مــی 

کننــد و برخــی دیگــر فقــط ویدیوهــای فیســبوک را مشــاهده مــی کننــد. خــود را بــه یــک 

پلتفــرم محــدود نکنیــد، در غیراینصــورت تعــداد انبوهــی از مخاطبــان بالقــوه خــود را از 

دســت خواهیــد داد.

ایــن مــورد بــه خــودی خــود واضــح اســت، امــا ذکــر آن الزم اســت: ویدیویــی کــه ظاهــر 

مناســبی نــدارد را منتشــر نکنیــد. شــما امــروزه بــرای تولیــد یــک ویدیــوی فــوق العــاده نیــاز 

بــه یــک گــروه حرفــه ای و بودجــه ای ســنگین نداریــد. کار بــا ابزارهــای ویرایشــی کــه بایــد 

بــا آنهــا کار کنیــد را یــاد بگیریــد و از ویدیــوی خــود بــا کیفیــت HD خروجــی بگیریــد. در 

ایــن صــورت هیــچ دلیلــی وجــود نخواهــد داشــت کــه ویدیــوی شــما حرفــه ای بــه نظــر 

نرســد.

بیشتر بخوانید:5 نکته برای ایجاد محتوای ویدیویی با کیفیت برای تازه کارها

 

تمــام شــد! بــا اســتفاده از ایــن پنــج نکتــه مــی توانیــد بــه ماننــد یــک تهیــه کننــده ویدیوی 

ــه  ــل مخاطــب ب ــد کار خــود و تبدی ــد. بروی ــی کنی ــرای کســب وکار خــود بازاریاب مجــرب ب

مشــتری را آغــاز کنیــد!
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 در پایــان اگــر عالقمنــد هســتید تمــام مراحــل ســاخت یــک ویدیــوی حرفــه ای را خودتــان 

انجــام دهیــد، مــی توانیــد همیــن االن دوره آمــوزش تولیــد محتــوای دیجیتــال را تهیــه 

کنیــد و دســت بــه کار شــوید.
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