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بازاریابــی محتــوا را مــی تــوان مهــم تریــن عامــل محبــوب کــردن برنــد بــه صــورت 
آنالیــن دانســت. در ایــن مقالــه  6 نکتــه مهــم بــرای کســب موفقیــت در اســتراتژی 

هــای بازاریابــی محتــوا را معرفــی مــی کنیــم.

بازاریابــی محتــوا از جملــه تجــارت هایــی مــی باشــد کــه خطــرات ریســک پذیــر دیگــر 
ــده  ــک ای ــا ی ــی ب ــر در آن حت ــم گی ــرفت چش ــدارد و پیش ــب را ن ــای رقی ــارت ه تج
ســاده نیــز محقــق خواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل، بازاریابــی محتــوا طــی ســال هــای 
اخیــر رشــد خیــره کننــده ای داشــته و بیشــتر از حــد انتظــار محبــوب شــده اســت. این 
ــد. بازاریابــی  ــه حســاب مــی آین ــی رقابــت هــای آنالیــن ب ــزار اصل ــوا اب روزهــا محت
محتــوا در عیــن ســادگی و درصــد موفقیــت بــاال، مــی توانــد گــول زننــده هــم باشــد!
بســیاری از مــردم فکــر مــی کننــد بــه خاطــر همیــن ســادگی ظاهــری، کســب موفقیت 
در ایــن تجــارت خیلــی آســان اســت. امــا نکتــه ی بســیار مهمــی وجــود دارد و آن هــم 
ایــن اســت کــه اگــر در بازاریابــی محتــوا از اســتراتژی هــای حســاب شــده بهــره منــد 

نشــوید، بــه راحتــی ممکــن اســت در ایــن رونــد بــا شکســت رو بــه رو شــوید!
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چرا به یک استراتژی اختصاصی نیاز دارید؟
ــادی در  ــم زی ــی در نوشــتن و اســتعداد و عل ــم خوب ــراد ممکــن اســت قل ــی از اف خیل
ایــن زمینــه داشــته باشــند، امــا فقــط ایــن هــا کافــی نیســت! بــرای کســب موفقیــت 
و کنــار زدن رقبــا در ایــن میــدان وســیع رقابــت، شــما بــه یــک اســتراتژی قــوی نیــاز 

داریــد. بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد: 

هــدف و مســیر: محتــوای شــما نبایــد بــرای هــر کســی منتشــر شــود، بلکــه شــما می 
بایســت محتــوای خــود را مطابــق بــا اهدافــی کــه از قبــل تعییــن کــرده ایــد انتخــاب 
کنیــد. شــما بایــد تــالش کنیــد و هــدف مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد و بــرای ایــن 
ــید. کار  ــته باش ــی داش ــتجوی دقیق ــان جس ــدف خودت ــازار ه ــا در ب ــت ت کار الزم اس
دیگــری کــه بایــد انجــام دهیــد آنالیــز رقبــا و اهــداف آنهــا مــی باشــد. بایــد بدانیــد 
کــه رقبــای شــما چــه اهدافــی را مــد نظــر دارنــد. در ایــن صــورت بــا شناســایی آن هــا 

مــی توانیــد بــا توانایــی بیشــتری بــه رقبــا غلبــه کنیــد.
ــما  ــی، ش ــتراتژی اختصاص ــک اس ــدون ی ــی: ب ــل و بررس ــق و تحلی ــنجش دقی س
چیــزی بــرای مقایســه و تحلیــل موفقیــت هــای کســب شــده خــود نخواهید داشــت. 
بــرای مثــال، اگــر در زمــان شــروع کار هیــچ هــدف یــا مقــدار معینــی بــرای کســب 
تعــداد بازدیــد ســایت )ترافیــک( تعییــن نمــی کردیــد، چطــور مــی خواســتید متوجــه 
شــوید کــه آیــا اصــالً بــه موفقیتــی در ایــن زمینــه دســت پیــدا کــرده ایــد یــا نــه؟ آیــا 

تعــداد کافــی بازدیــد روزانــه در ســایت شــما انجــام شــده اســت یــا خیــر؟
اقــدام هــای بــا ثبــات و مســئولیت هــای واضــح: بــا کمــک گرفتــن از اســتراتژی 
اختصاصــی، مــی توانیــد مســئولیت هــای خــود را تقســیم بنــدی کــرده و بــا ثبــات 

بســیار بیشــتری امــور بازاریابــی خــود را انجــام دهیــد.

بیشتر بخوانید؛ 5 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا

در ادامــه 6 نکتــه کــه بــا نــگاه عمیــق تــری مســائل مربــوط بــه بازاریابــی محتــوا را 
مــورد بررســی قــرار داده اســت را بازگــو مــی کنیــم:
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1. تحقیقات علمی در بازار تجارت
ــه در آن  ــوزه ای ک ــورد ح ــود، در م ــتراتژی خ ــرای اس ــزی ب ــه ری ــروع برنام ــل از ش قب
فعالیــت مــی کنیــد تحقیقــات الزم را انجــام دهیــد. کار و فعالیــت برنــد شــما هــر چــه 
کــه باشــد، امیــدوار باشــید کــه تعــداد بــی شــماری هــدف )یــا بهتــر اســت بگوئیــم 
مشــتری( بــرای محصــوالت و ســرویس هــای شــما وجــود دارنــد. اینجــا مــی توانــد 
نقطــه مناســبی بــرای شــروع تحقیقــات شــما باشــد. لیســت چیزهایــی کــه بایــد در 
ــی  ــد شــامل مــواردی همچــون وضعیــت مشــتریان شــما وقت ــق کنی مــوردش تحقی
وارد ســایت شــما مــی شــوند یــا اینکــه آن هــا بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند مــی 

باشــد.
ــن ســوال هــا برســید اســتفاده از  ــه پاســخ ای ــد ب ــه مــی توانی ــی ک یکــی از راه های
نظرســنجی مــی باشــد. فــرم هــای نظرســنجی توســط مشــتریان شــما تکمیــل مــی 

ــد. ــرار دهن ــد شــما را در مســیر حرکــت درســت ق شــوند و مــی توانن

7 روشی که می توانید با آن ها مشتریان ثابت بیشتری جذب کنید.

2. جستجو و تحقیق درباره رقبا
اینکــه فقــط در مــورد مشــتریان و بازدیدکننــدگان وب ســایت خــود اطالعــات کســب 
کنیــد کافــی نیســت. شــما مــی بایســت در مــورد رقبــای تجــاری خــود نیــز تحقیقــات 
کافــی انجــام دهیــد. بایــد بدانیــد آن هــا از چــه روش هــا و ابزارهایــی بــرای کســب 
ــر  ــما خب ــالً ش ــی اص ــاید حت ــد. ش ــی کنن ــتفاده م ــوا اس ــی محت ــت در بازاریاب موفقی
نداشــته باشــید امــا آن هــا چنیــن کاری را بــا شــما مــی کننــد. شــاید آن هــا در حــال 

هــدف گــذاری اهــداف شــما باشــند.
بــا آنالیــز دقیــق رفتــار رقبــا، نــه تنهــا کمبودهــای کار خــود را بهتــر درک مــی کنیــد، 
بلکــه بــا مــواردی کــه رقبایتــان از آن هــا بــی اطــالع هســتند نیــز آشــنا مــی شــوید 
و ایــن باعــث مــی شــود تــا بیــش از پیــش روی آن هــا تمرکــز داشــته باشــید. بــرای 
مثــال مــی توانیــد مــواردی کــه هنــوز توســط رقبایتــان مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه 
ــرده و راه  ــایی ک ــود را شناس ــف کار خ ــاط ضع ــا نق ــد و ی ــرداری کنی ــره ب ــت را به اس

مقابلــه بــا آن هــا را فــرا بگیریــد.
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3. تعیین هدف
بعــد از اینکــه تحقیقــات و جســتجوهای الزم را انجــام دادیــد، حاال زمان آن فرا رســیده 
اســت تــا هــدف یــا اهــداف خــود بــرای اســتراتژی بازاریابــی محتــوا را معیــن کنیــد. 
در ایــن مــورد اهــداف شــما بایــد فراتــر از رســیدن بــه یــک موفقیــت ســاده باشــند. 
بایــد هــدف اصلــی خــود را مشــخص کنیــد. اینکــه نــرخ تبدیــل ســایت شــما افزایــش 
پیــدا کنــد، یــا مقــدار بازدیــد و ترافیــک ســایت شــما بیشــتر شــود و یــا تمرکــز شــما 
روی جــذب مشــتریان جدیــد باشــد، ایــن هــا اهــداف جداگانــه ای هســتند کــه مــی 

بایســت بــا اولویــت بنــدی شــما مــورد بررســی قــرار بگیرنــد.
پاســخ بــه اینکــه کــدام یــک از ایــن اهــداف را بایــد در اولویــت قــرار دهیــد کار ســاده 
ــه فعالیــت هــای تجــاری شــما و تصمیمــات شــما بســتگی دارد.  ای نیســت. ایــن ب
مــی توانیــد همزمــان چنــد هــدف را دنبــال کنیــد امــا فرامــوش نکنیــد کــه نبایــد آن 
هــا را بــا یکدیگــر ترکیــب کنیــد. بایــد هــر کــدام را بــه صــورت جداگانــه دنبــال کنیــد 
تــا پیچیدگــی بوجــود نیایــد. همچنیــن بــه منظــور تفکیــک بهتــر و رســیدگی دقیــق 
تــر، مــی توانیــد هــر هــدف را بــه چنــد زیرشــاخه تقســیم کنیــد تــا انجــام ایــن کار 

دقیــق تــر و بــا کیفیــت تــر باشــد.
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4. یک بودجه در نظر بگیرید
بعــد از تکمیــل لیســت اهــداف خــود، مــی توانیــد یــک پیــش نویــس از لیســت هزینه 
هــا بــرای شــروع فعالیــت خــود تهیــه کنیــد. اگــر پیــش از ایــن مقــدار بودجــه شــما 
مشــخص شــده بــود، مــی توانیــد بــه نســبت آن اهــداف خــود را تعییــن کنیــد تــا کــم 
و کاســتی خاصــی پیــش نیایــد. ممکــن اســت در ایــن صــورت بودجــه شــما کافــی 
نباشــد کــه در آن صــورت بهتــر اســت بودجــه بیشــتری در نظــر گرفتــه و یــا اهــداف 

خــود را بازبینــی کنیــد.

5. اولویت ها و منابع خود را تعیین کنید
بــا توجــه بــه مقــدار بودجــه در نظــر گرفتــه شــده، حــاال مــی بایســت اولویــت هــای 
خــود را انتخــاب کــرده و بــا توجــه بــه آن هــا، منابــع کافــی را بــه آن هــا اختصــاص 
دهیــد. مثــالً اینکــه آیــا مایــل هســتید یــک پایــگاه اجتماعــی بــرای مخاطبین درســت 
کنیــد یــا مــی خواهیــد آرشــیو محتــوای ســایت را تکمیــل کــرده و ســپس یــک آرشــیو 
کامــل را در معــرض دیــد همــگان قــرار دهیــد؟ یــا اینکــه چــه کســی قــرار اســت ایــن 

محتــوا را تولیــد کنــد؟
ــه مــی  ــد ک ــد تعییــن کنی ــال بای ــرای مث ــد. ب ــت خــود را مشــخص کنی ــد موقعی بای
خواهیــد بــا گــروه هــای مختلــف کار کنیــد یــا بــه تنهایــی کار کنیــد و یــا تیم شــخصی 
خودتــان را پایــه گــذاری کنیــد؟ اگــر مســئولیت هــا را شــفاف ســازی کنیــد و تقســیم 
کار را بــه خوبــی انجــام دهیــد در آینــده هیــچ ابهامــی در کارهــا پیــش نخواهــد آمــد.

6. مسئولیت پذیری را به کارتان اضافه کنید
در نهایــت شــما بایــد تمــام اســتراتژی خــود را بــا یــک الیــه مســئولیت پذیــری ادغــام 

. کنید
مســائلی همچــون اینکــه چطــور مــی خواهیــد مقــدار فرآینــد پیشــرفت کار را تخمیــن 

؟ نید بز
یا اینکه چه کسی مسئول اموری است که به خوبی انجام نشده است؟

اگر کل استراتژی شما نیاز به بازبینی مجدد داشته باشد چه؟
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ایــن هــا ســؤاالت مهمــی هســتند کــه از همــان ابتــدا بایــد تکلیفشــان روشــن شــود. 
رســیدن بــه یــک اســتراتژی مناســب و کارآمــد چیــز ســاده ای نیســت کــه بتوانیــد در 
عــرض چنــد ســاعت بــا صحبــت کــردن بــا هــم تیمــی هــا آن را بــه دســت بیاوریــد. 
عجلــه نکنیــد، تحقیــق کنیــد و فقــط زمانــی شــروع بــه کار کنیــد کــه از برنامــه ریــزی 

انجــام شــده خــود مطمئــن باشــید.

ــاده ســازی  ــد از پی ــی بع ــوان اســتراتژی هــا را حت ــد همیشــه مــی ت فرامــوش نکنی
تغییــر داد، امــا بــا ایــن کار احتمــال اینکــه بهتریــن موقعیــت هــای ممکــن را از دســت 
بدهیــد وجــود دارد. بنابرایــن بهتریــن کار این اســت کــه از ابتدا بــا اســتراتژی قدرتمند 
ــه  ــازی ب ــردی کــه درصــورت امــکان نی خــود وارد عمــل شــوید. یــک اســتراتژی کارب

تغییــر نداشــته باشــد.
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