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حتمــا می دانیــد کــه بازاریابــی محتوایــی چقــدر می توانــد کســب و کار شــما را موفــق 
ســازد، امــا اینکــه چگونــه بایــد از آن در جهــت پیشــرفت اســتفاده کنیــد، موضوعــی 
اســت کــه نیــاز بــه دانســتن مــواردی مهــم و کلیــدی دارد. ایــن نوشــته را بخوانیــد تــا 

بــا ایــن نــکات آشــنا شــوید.

ــرمایه گذاری هایی  ــوا س ــی محت ــوزه بازاریاب ــما در ح ــرکت ش ــراوان ش ــال ف ــه احتم ب
 )Content Marketing Institute( می کنــد. طبــق گفتــه مؤسســه بازاریابــی محتــوا
هشــتاد و نــه درصــد از بازاریاب هــای شــرکت بــه شــرکت و هشــتاد و شــش درصــد 
ــزی  ــد و چی ــوا اســتفاده می کنن ــی محت ــه مشــتری از بازاریاب بازاریاب هــای شــرکت ب

بیــن 26 تــا 30 درصــد از بودجــه بازاریابــی در ایــن قســمت مصــرف می شــود.
بــه عقیــده مــن، حتــی صرف پــول تــا 50 درصــد بودجــه بــرای بازاریابــی محتــوا مقدار 
خیلــی زیــادی نیســت، بــه شــرطی کــه بدانید چطــور از آن اســتفاده کنیــد. این نــه تنها 
بــه رشــد برنــد شــما کمــک می کنــد، بلکــه باعــث شــلوغی وبــگاه، جــذب بازدیدکننــده 
و ســود بیش تــر می شــود. تجربــه مــن از کار بــا کســب و کارهــای دیجیتــال نشــان 
می دهــد کــه تنهــا تعــداد کمــی از آن هــا موفــق بــه پیاده ســازی یــک برنامــه موفــق 
بــرای محتــوای خــود می شــوند. متأســفانه، اکثــر شــرکت ها هــدف روشــنی در ایــن 

زمینــه ندارنــد و بــرای یافتــن مخاطــب تنهــا بــه شــانس تکیــه می کننــد.

در ایــن نوشــته، شــما خواهیــد دیــد کــه هــر محتوایــی کــه تولیــد می کنیــد باعــث 
ــروش محصــول نمی شــود. مــن راه حل هــای  ترافیــک ســایت، جــذب مخاطــب و ف
ــزی  ــود برنامه ری ــوای خ ــای محت ــرای ارتق ــد ب ــه بتوانی ــم ک ــنهاد می کن ــاده ای پیش س
کنیــد و آن برنامــه را اجــرا و ســنجش کنیــد. در ایــن صــورت محتــوای تولیــدی بــرای 

ــود. شــرکت شــما پول ســاز خواهــد ب
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هشــدار: اگــر تصمیــم بــه اجــرای پیشــنهادهای مــن داریــد، الزم اســت کــه روش هــای 
پیشــنهادی را در راســتای میــل مخاطــب و نیازهــای کســب و کار خــود بــه کار گیریــد و 
آن هــا را آزمایــش و دوبــاره و دوبــاره آزمایــش کنیــد. همــه می دانیــم کــه هــر کســب 
و کاری منحصــر بــه فــرد اســت و روشــی کــه بــرای یــک برنــد مفیــد اســت، شــاید در 
مــورد برنــد دیگــر چنــدان ثمربخــش نباشــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اســتفاده 
ــه  ــه نتیج ــاالً ب ــران، احتم ــت دیگ ــض از فعالی ــد مح ــنهادها و تقلی ــه از پیش کورکوران

مــورد نظــر منجــر نمی شــود.

اعداد دروغ نمی گویند، عملکرد محتوای خود را بسنجید
مهــم اســت کــه اولیــن گام در زمینــه بازاریابــی محتــوا را بــا بررســی وضعیــت فعلــی 
ــرد  ــوز عملک ــه هن ــد ک ــی بربخوری ــای قدیم ــه محتواه ــاید ب ــما ش ــد. ش ــود برداری خ
ــی  ــه محتوای ــی ب ــی جزئ ــا تغییرات ــه ب ــی دارد ک ــت باالی ــا ظرفی ــته ام ــی نداش خوب
ســودمند تبدیــل شــود. همیشــه کار کــردن بــر محتواهــای قدیمــی خــوب اســت چــرا 

کــه مشــکل کپی-رایــت وجــود نــدارد.

ــی  ــروژه بازاریاب ــک پ ــی ی ــرای ارزیاب ــه ب ــد ک ــًا نمی دانن ــا دقیق ــیاری از بازاریاب ه بس
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محتــوا چــه بایــد کــرد. در حقیقــت ارزیابــی و آنالیــز داده گاهــی بســیار دشــوار اســت، 
بــه ویــژه اگــر تــازه کار باشــید. بــرای ایــن کــه دیــدگاه مناســبی پیــدا کنیــد، دو مرحلــه 

وجــود دارد:

1. بررســی کنیــد کــه محتــوای شــما چگونــه توســط گــوگل رتبه بنــدی شــده و 
ــد می شــود ــا بازدی آی

بــرای دســت یابی بــه ایــن اطالعــات بــه مجموعــه ای از ابزارهــا احتیــاج داریــد. گزارش 
)landing pages( در ســرویس آنالیــز گــوگل )Google Analytics(، نشــان دهنــده 
عملکــرد صفحــه شــما بــر اســاس پارامترهایــی ماننــد دفعــات دیــده شــدن، کلیک هــا، 
ــرای مشــاهده  بحث هــا و جایــگاه متوســط صفحــه در نتیجــه جســتجو می باشــد. ب
ایــن گــزارش در آنالیــز گــوگل، کنســول جســتجوی شــما می بایســت بــه حســاب آنالیــز 
گــوگل شــما متصــل باشــد. در غیــر ایــن صــورت ایــن اطالعــات مســتقیمًا در کنســول 

جســتجوی گــوگل از مســیر زیــر قابــل دسترســی اســت.

»Search Traffic» > »Search Analytics»

مشــکلی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه گــوگل رتبــه دقیق یــک صفحه 
ــا می شــود.  ــه متوســط وبســایت اکتف ــه نشــان دادن رتب را نمی دهــد، بلکــه فقــط ب
همچنیــن الزم اســت کــه هــر صفحــه را جداگانــه بررســی کنیــد و در نتیجــه، به دســت 
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــود. ام ــر نمی ش ــرایط امکان پذی ــی از ش ــری کل آوردن تصوی
 SEMrush، SpyFu، Searchmetrics، Ahrefs، SERPstat متعــدد موجــود )ماننــد
ــوای  ــه محت ــورد رتب ــری در م ــات دقیق ت ــه اطالع ــد ک ــازه می ده ــما اج ــه ش و ...( ب

خــود بــه دســت بیاوریــد. 

بیشتر بدانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
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2. محتوایــی را در ســایتتان پیــدا کنیــد کــه بتوانیــد بــه منظــور تولیــد ارزش، 
آن را بــه راحتــی بهتــر یــا اصــاح کنیــد

بعــد از اتمــام گام نخســت، شــما یــک تصویــر همه جانبــه از عملکــرد کنونــی محتــوای 
مــورد نظرداریــد. بــه کمــک اطالعــات بــه دســت آمــده، صفحاتــی کــه در جســتجوها 
بیش تــر دیــده می شــوند و برایتــان مخاطــب جــذب می کننــد امــا در میــان پنــج یــا 
ده نتیجــه اول جســتجو نیســتند را پیــدا کنیــد. ایــن صفحــات ظرفیــت باالیــی بــرای 
ــن  ــد ای ــی کنی ــه بررس ــم ک ــنهاد می کن ــد. پیش ــوگل دارن ــدی گ ــه رتبه بن ــیدن قل رس

صفحــات:
-آیــا بــه وســیله لینک هــای داخلــی حمایــت می شــوند. هــر چــه در نتیجــه جســتجو 

مقــاالت مرجــع بیش تــری وجــود داشــته باشــد بــرای شــما بهتــر اســت.
-آیــا بــه راحتــی توســط کاربــر پیــدا می شــوند. کاربــر چــه مقــدار زمــان بــرای پیــدا 
ــای  ــداد لینک ه ــه تع ــط ب ــوع فق ــن موض ــد؟ ای ــرف می کن ــما ص ــه ش ــردن مقال ک
داخلــی وابســته نیســت، بلکــه در گــرو ایــن پرســش اســت کــه آیــا در بالگــر گــوگل 
ــا  ــور دارد ی ــابه حض ــوع مش ــا موض ــوراک )Feed( ب ــما در خ ــه ش )Blogspot( مقال

خیــر.
-آیــا بــه انــدازه کافــی لینــک خارجــی دارد. اگــر هیــچ لینــک خارجــی نداریــد، مســلمًا 
 )Mention( بایــد ســعی کنیــد در پســت مهمــان بعــدی، مقالــه خــود را مــورد اشــاره
قــرار دهیــد یــا ایــن کــه از همکارانتــان در بخــش روابــط عمومــی درخواســت کمــک 

کنیــد.
ــک  ــوع کم ــن موض ــی ای ــت. گاه ــل اس ــات کام ــوب و توضیح ــوان خ ــا دارای عن -آی

ــد. ــما می کن ــک ش ــه ترافی ــد و در نتیج ــات بازدی ــه دفع ــایانی ب ش
-آیــا مخاطــب را ترغیــب بــه مانــدن و مطالعــه بیش تــر می کنــد. اگــر پاســخ منفــی 
ــه مخاطــب  ــد باعــث عالق ــزی می توان ــد کــه چــه چی ــل کنی اســت، الزم اســت تحلی
بــه مانــدن و جســتجو در صفحــه شــما شــود. پاســخ می توانــد شــامل یــک تصویــر 

متحــرک جالــب، ویدئوآموزشــی یــا نمایــش پویــای یــک محصــول باشــد.
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ــنجش  ــرای س ــبی ب ــار مناس ــما، معی ــب و کار ش ــته های کس ــا و خواس نیازه
ــتند ــت هس موفقی

ــاوت وجــود دارد.  ــاز و یــک خواســته تف ــن یــک نی ــه بی ــم ک ــی می دانی ــه خوب ــا ب م
ــاوت در ذهــن  ــم، اگرچــه بی نهایــت خواســته متف ــاز اساســی داری ــد نی ــا چن ــا تنه م
ــرای کســب و کار هــم صــادق اســت، اگرچــه درک و تمیــز  ماســت. همیــن منطــق ب

ــت. ــر اس ــیار پیچیده ت ــا بس ــن ج ــوع در ای موض
ــب و کار  ــای کس ــا نیازه ــط ب ــادار و مرتب ــاری معن ــد معی ــما بای ــع، ش ــن مقط در ای
خــود انتخــاب کنیــد. لطفــًا بــه ســراغ معیارهــای عمومــی نرویــد چــرا کــه کار شــما 
احتمــاالً مشــکالت و اهــداف مخصــوص بــه خــود دارد. بــه عنــوان مثــال، بــرای برخــی 
کســب و کارهــا پیــدا کــردن مخاطــب خــاص معــادل درآمــد نیســت. مــن مســئول 
یــک مجموعــه کنفرانــس رایــگان آنالیــن هســتم بــه نــام )Digital Olympus( کــه 
قصــد فــروش چیــزی بــه مخاطــب نــدارد. بــرای مــن جــذب مخاطــب معــادل ثبــت 
نــام اســت و تــا کنــون دریافتــه ام کــه بهتریــن جــذب بــرای مــن زمانــی اســت کــه 
مخاطــب ثبــت نــام کننــده در یــک کنفرانــس آنالیــن حاضــر می شــود. همیشــه ایــن 

مســائل را در ذهــن داشــته باشــید.
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ــوط  ــن مرب ــتریان م ــی از مش ــه یک ــول زا ب ــب غیرپ ــذب مخاط ــری از ج ــال دیگ مث
می شــود. آن هــا بــه متخصصــان در صنعــت کشــاورزی ســرویس نرم افــزاری رایــگان 
ارائــه می کننــد. آن هــا بــه دلیــل ســاده ای بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه جــذب مخاطب 
ــران  ــار کارب ــی رفت ــس از بررس ــود. پ ــه نمی ش ــب خالص ــام مخاط ــت ن ــه ثب ــط ب فق
خــود، آن هــا فهمیدنــد کــه بســیاری از کاربــران پــس از ثبــت نــام، از امکانــات موجــود 
اصــالً اســتفاده نمی کننــد. پــس بــرای آن هــا جــذب مخاطــب موفــق بــه معنــی کاربــر 
ــد. در  ــال از ابزارشــان اســتفاده می کن ــه صــورت فع ــه ب ــام شــده ای اســت ک ــت ن ثب
نتیجــه تکنیک هــای بازاریابــی محتــوا می توانــد بــه آن هــا کمــک نمایــد. در حقیقــت 
کاربرهــا نیــاز بــه کمــک بــرای درک و اســتفاده از ابزارهــای موجــود در نرم افــزار دارنــد. 
ــود درک  ــث بهب ــرکت باع ــایت ش ــب در وبس ــوای مناس ــردن محت ــه ک ــن اضاف بنابرای

مخاطــب از محصــول خواهــد شــد.

ــن  ــوا مطــرح می شــود، همیشــه بررســی ای ــد و مدیریــت محت ــی موضــوع تولی وقت
کــه کاربــر چگونــه بــا محصــول ارتبــاط برقــرار می کنــد مهــم اســت. آیــا کاربرهــا روی 
لینک هــای اجرایــی کلیــک می کننــد؟ چنــد نفــر از آن هــا مقالــه شــما را تمــام و کمــال 
ــل  ــی قاب ــه راحت ــزار )Google Tag Manager( ب ــا اب ــا ب ــن معیاره ــد؟ ای می خوانن
پیگیــری اســت. ایــن یــک ابــزار حیاتــی اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد بــدون 
نیــاز بــه کمــک گرفتــن از تیــم توســعه دهنــده، بــه ســادگی کنتــرل امــور را در دســت 
داشــته باشــید. راســتی اگــر هنــوز در صفحــات خــود پیشــنهادهای جــذاب بــرای بــه 
ــما در  ــرای ش ــد ب ــوع بای ــن موض ــد، ای ــب نداری ــل مخاط ــت آوردن آدرس ایمی دس
اولویــت اول قــرار بگیــرد، چــرا کــه در حــال حاضــر محتــوای شــما ترافیــک موجــود را 

ــد. ــل نمی کن ــدی تبدی ــز مفی ــه چی ب

مقاله مرتبط: 6 نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا

از اهمیت سئو غافل نشوید
البتــه بســیار مهــم اســت کــه محتــوای معنــاداری داشــته باشــید کــه کامــالً مخاطــب 
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را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. امــا ایــن تمــام موضــوع نیســت. اگــر تمایــل داریــد کــه 
ــک از  ــر ی ــد ه ــود، بای ــذب ش ــما ج ــوای ش ــط محت ــان توس ــی مخاطب ــان دائم جری
پســت های خــود را طــوری بــه روز و بهینــه کنیــد تــا امــکان مبــارزه بــرای رتبــه بهتــر 
در فهرســت گــوگل را داشــته باشــد. توصیــه اکیــد مــن ایــن اســت کــه بــرای پیــدا 
ــد. در  ــود می دهــد کمــی وقــت صــرف کنی ــه شــما را بهب ــه رتب ــی ک ــردن موضوعات ک

ادامــه روش هایــی بــرای ایــن کار آمــده اســت:

1. کلیدواژه مورد نظر را پیدا کنید
فــرض کنیــد کــه شــما متوجــه شــدید کلیدواژه هــای مرتبــط بــا »اســترتژی بازاریابــی 
ــد  ــا بای ــن کلیدواژه ه ــتند. ای ــودمند هس ــیار س ــب بس ــذب مخاط ــرای ج ــوا« ب محت
بــرای یافتــن کلیدواژه هــای مرتبــط دیگــر بررســی شــوند. در واقــع ایــن کلیدواژه هــا 
ــدزا  ــتریان درآم ــردن مش ــدا ک ــرای پی ــتند و ب ــما هس ــان ش ــار مخاطب ــده رفت بازتابن

بســیار مفیدنــد.
ــل  ــی تکمی ــط، بررس ــای مرتب ــن کلیدواژه ه ــرای یافت ــا ب ــاده ترین روش ه ــی از س یک
کلمــه توســط گــوگل اســت. شــما می توانیــد شــخصًا ایــن موضــوع را دنبــال و یــا از 
ابزارهایــی مثــل )AnswerThePublic.com( و )Keywordtool.io( اســتفاده کنیــد. 
کــه دومــی بــا بررســی تکمیــل کلمــات گــوگل، میــزان جســتجو بــرای هــر یــک را نیــز 

ــد. ــان می ده نش

یــک ابــزار کاربــردی دیگــر ابــزار )Keyword Magic( در )SEMrush( اســت کــه بــه 
صــورت خــودکار اطالعــات مهــم در مــورد یــک کلیــدواژه را در اختیــار می گــذارد. ایــن 
اطالعــات شــامل CPC، حجــم، ســختی کلیــدواژه، ســطح رقابــت و تطابــق دقیــق و 
کلــی کلیــدواژه می باشــد. ایــن ابــزار داده هــای مــورد نیــاز شــما را جمــع آوری کــرده 

ــه دســت می دهــد. ــز گســترده ای در مــورد کلیدواژه هــای منفــرد و مرکــب ب و آنالی

2. به سطح رقابت در فهرست نتایج جستجو دقت کنید
ــدا  ــورد نظــر را پی ــه م ــد کلم ــا، بای ــه دســت آوردن فهرســتی از کلیدواژه ه ــس از ب پ

ــد. ــوگل کمــک می کن ــر در گ ــه بهت ــرای رتب ــه شــما ب ــه ب ــد ک کنی
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بــرای صرفه جویــی در زمــان بهتــر اســت از ابــزاری ماننــد )Keyword Difficulty( در 
)SEMrush( اســتفاده کنیــد کــه بــه شــما می گویــد چقــدر ســخت خواهــد بــود کــه 
بتوانیــد محتــوای خــود را در وب معرفــی کنیــد. هرچنــد ایــن ابــزار تعــداد دامنه هــای 
مرجــع بــرای آدرس مــورد نظــر شــما را در نظــر نمی گیــرد. در ادامــه بــرای جبــران ایــن 

کمبــود راهــکار ارائــه شــده اســت:
-فهرســت دامنه هــا و آدرس هایــی کــه در حــال حاضــر، بــرای کلیدواژه هــای پیداشــده 
در مرحلــه قبــل، در گــوگل دارای رتبــه هســتند را پیــدا کنیــد. بــرای ســرعت بیشــتر از 

ابــزاری اســتفاده کنیــد کــه قــادر بــه اســتخراج )export( ایــن فهرســت ها باشــد.
ــد.  ــدا کنی ــدام را پی ــرای هــر ک ــداد دامنه هــای مرجــع ب ــه تع ــد ک ــاز داری -ســپس نی
ابزارهایــی ماننــد )Ahrefs( و یــا )Majestic Bulk Backlink Checker( بــه شــما 

ــد. ــک را همزمــان بررســی کنی ــن لین ــه چندی ــن اجــازه را می دهــد ک ای
-در نهایــت بــر اســاس تعــداد جســتجوها و موقعیــت آن هــا در فهرســت نتایــج موتــور 
ــد کــه چــه کلیدواژه هایــی ســطح رقابــت  ــدا می کنی ــی پی ــد خوب جســتجو، شــما دی

باالتــری دارنــد.
پــس از طــی ایــن مراحــل، شــما می دانیــد کــه چــه تعــداد دامنــه مرجــع الزم اســت 
تــا محتــوای شــما در رتبــه باالتــری قــرار بگیــرد. شــما همچنیــن قادریــد کــه تعــداد 
دامنه هــای مرجــع را از روی تعــداد لینک هــای صفحاتــی کــه رتبــه بــاال دارنــد حــدس 

بزنیــد.
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ترویج محتوا با بازده کوتاه مدت را در دستور کار قرار دهید
همــان طــور کــه اشــاره شــد، بــه دســت آوردن رتبــه بــاال در گــوگل و جــذب مخاطــب 
ارگانیــک اهمیــت باالیــی دارد. در واقــع هــر مقالــه ای کــه شــما منتشــر می کنیــد بایــد 
رتبــه خوبــی بــه دســت بیــاورد، امــا بایــد بــه اســتراتژی ســئو کمــی زمــان بدهیــد تــا 
ــوا  ــه نتیجــه مــد نظــر برســد. در ایــن مــدت می توانیــد از روش هــای ترویــج محت ب
بــرای کســب نتیجــه کوتاه مــدت بهــره ببریــد. بــه ایــن منظــور، بــر اســاس بودجــه و 

رتبــه کنونــی خــود، یکــی از روش هایــی کــه در ادامــه می آیــد را انتخــاب کنیــد.

1. مطلب خود را در صفحات شبکه اجتماعی معرفی کنید
ــر  ــه تغیی ــرای همیش ــی ب ــبکه های اجتماع ــا ش ــا ب ــه دنی ــد ک ــده دارن ــا عقی بعضی ه
پیــدا کــرده اســت. اگرچــه معنــی دقیــق ایــن گفتــه مشــخص نیســت، امــا اســتفاده 
نکــردن از امکانــات قدرتمنــد ایــن شــبکه ها اشــتباه اســت چــرا کــه ایــن یــک روش 
رایــج و عمومــی بــرای ترویــج محتواســت کــه نیــاز بــه دانــش تخصصــی هــم نــدارد. 

امــا مــن چنــد راه کاربــردی بــرای افزایــش کارایــی ایــن روش پیشــنهاد می کنــم.
-برای معرفی محتوا، ویدئوهای کوتاه تهیه و منتشر کنید.

ــما  ــه ش ــن راه ب ــد )Canva( در ای ــی مانن ــد. ابزارهای ــد کنی ــذاب تولی ــای ج - گیف ه
ــوید. ــاز ش ــراح بی نی ــک ط ــک ی ــا از کم ــد ت ــک می کنن کم

ــه  ــد توج ــتفاده می کنن ــی اس ــبکه های اجتماع ــران در ش ــه کارب ــی ک ــه تگ های - ب
کنیــد. از ایــن طریــق می توانیــد کاربرانــی کــه بــه موضوعاتــی مشــابه موضــوع شــما 

ــد. ــدا کنی ــتند را پی ــد هس عالقه من
ــروع  ــرای ش ــی ب ــای خوب ــوالً ج ــی معم ــبکه های اجتماع ــود در ش ــای موج - گروه ه
هســتند. مخصوصــًا گروه هــای خصوصــی. بهتــر اســت از قبــل، هــر گــروه را بررســی 

کنیــد و بــه فکــر یــک معرفــی جــذاب و منحصــر بــه فــرد در هــر گــروه باشــید.
-اگــر در فکــر معرفــی محتــوای خــود در فیس بــوک هســتید، ســعی کنیــد کــه تصویــر 

شــما بــا راهنمــای تبلیغــات فیس بــوک مطابقــت دارد.
-می توانیــد در توییتــر تبلیغــات اینترنتــی داشــته باشــید. جامعــه هــدف شــما افــرادی 
خواهنــد بــود کــه بــه تازگــی محتــوای مشــابهی را انتشــار داده انــد. بــرای پیــدا کــردن 

ایــن افــراد می توانیــد از )BuzzSumo( اســتفاده کنیــد.
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2. مشترک جمع کنید
اگــر ایــن روش را انتخــاب کردیــد بایــد بــرای نتیجــه کمــی تــالش کنیــد چــرا کــه یــک 
محتــوای بــی روح و بــدون جذابیــت در ایــن مــورد بــه کار نمی آیــد. بایــد از قبــل بــه 
فکــر باشــید تــا بتوانیــد چیــز جالبــی ارائــه دهیــد و در مقابــل مخاطــب آدرس ایمیــل 
خــود را در اختیــار شــما بگــذارد. معمــوالً کاربرهــا در مقابــل یکــی یــا چنــد تــا از مــوارد 

زیــر حاضــر بــه ارائــه اطالعــات تمــاس خــود می شــوند:
-محتوای اختصاصی

-محتوایــی کــه توســط متخصصــان صنعتــی معــروف تهیــه و یــا از آن هــا نقــل شــده 
باشــد.

- یک سمینار اینترنتی با حضور متخصصان صنعت
ــک  ــک لین ــامل ی ــه ش ــی ک ــال مطلب ــوان مث ــه عن ــردی. ب ــای کارب ــا و قالب ه -ابزاره
رایــگان بــرای دانلــود  یــک محتــوای ارزشــمند باشــد، بســیار ســودمند اســت. در واقــع 
ــرای  ــع ب ــوا شــامل جزییــات کامــل از تمــام مراحــل و مناب یــک برنامــه ترویــج محت

اجــرای اســتراتژی موفــق بازاریابــی، الزم اســت.
در صورتــی کــه شــما افــرادی را بــرای طراحــی و فــرم دادن بــه محتــوا در کنــار خــود 
 wisepops.com، wishpond.com،( نداریــد، ســرویس های آنالینــی وجــود دارنــد

popupmonkey.com، sumo.com( کــه می توانیــد از آن هــا کمــک بگیریــد.
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3. از بازاریابی مکرر استفاده کنید
ــات تمــاس خــود  ــه اطالع ــه ارائ ــدگان حاضــر ب ــا 30 درصــد از بازدیدکنن ــوالً تنه معم
ــا  ــد. ام ــه را می بندن ــرده و صفح ــه ک ــوا را مطالع ــا محت ــراد تنه ــه اف ــتند. بقی هس
ــه؟ پاســخ مــن  ــد. چگون ــرای جــذب آن هــا داری ــاره ای ب ــع شــما شــانس دوب در واق

ــت: ــرر اس ــی مک بازاریاب
-بنرهــا و صفحــات مقصــد مرتبــط بــا محتــوای خــود تهیــه کنیــد. ایــن کار می توانــد 
مخاطــب را بــه حضــور در یــک ســمینار یــا پیشــنهاد یــک محتــوای اختصاصــی ترغیب 
کنــد. شــما می توانیــد از همــان پیشــنهادهای جذابــی کــه در صفحــه خــود داریــد در 

ایــن مــورد هــم اســتفاده کنیــد.
ــت  ــما را از فهرس ــی ش ــتریان فعل ــودکار مش ــورت خ ــه ص ــه ب ــید ک ــه ای بنویس -برنام
بازاریابــی مکــرر حــذف کنــد. فعــالً احتیاجــی بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای آن هــا ندارید.

4. از بازاریابــی ایمیلــی بــرای تبدیــل مشــترکان به مشــتریان درآمدزا اســتفاده 
کنید

ــف  ــه قی ــا را در پروس ــا آن ه ــد ام ــذب کردی ــراد را ج ــی اف ــر طریق ــه ه ــما ب ــر ش اگ
بازاریابــی وارد نکردیــد، پــس شــاید زمــان ایــن رســیده باشــد کــه مابقــی پــول خــود 
را نیــز خــرج کنیــد. در ایــن راه ابــزار )HubSpot( بســیار کاربــردی اســت. بــا کمــک آن 
شــما می توانیــد قیــف بازاریابــی ایمیلــی بســازید، )بــر اســاس ایــن کــه چگونــه کاربــر 
بــه ایمیل هــای شــما واکنــش نشــان می دهــد یــا ایــن کــه کاربــر چــه محتواهایــی 
را مشــاهده کــرده اســت(. مــن در پروژه هــای قبلــی بارهــا از ویژگی هــای ایــن ابــزار 

کامــل و قدرتمنــد اســتفاده کــرده ام.
در صورتــی کــه از )HubSpot( اســتفاده نمی کنیــد، ابزارهــای بازاریابــی دیگــری وجــود 
دارنــد کــه می تــوان بــا آن هــا قیــف بازاریابــی ایمیلــی ســاخت. پیشــنهاد مــن درگیــر 
کــردن مخاطبــان تــا حــد امــکان اســت، چــرا کــه هــر ارتبــاط باعــث نزدیــک شــدن 
ــی  ــبکه های اجتماع ــما را در ش ــد ش ــا بخواهی ــود. از آن ه ــما می ش ــه ش ــب ب مخاط
دنبــال کننــد. شــما همچنیــن می توانیــد از داســتان های مخاطبــان از موفقیــت برنــد 
شــما و یــا نتایــج گرفتــه شــده توســط خــود اســتفاده کنیــد. مــوارد واقعــی در مــورد 
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مشــتریان شــما بســیار اثرگــذار اســت و نــرخ بــاز شــدن ایمیل هــای مربــوط بــه ایــن 
موضوعــات باالتــر اســت.

ــید،  ــان بفروش ــه مخاطب ــود را ب ــات خ ــا خدم ــا و ی ــد کااله ــه بتوانی ــن ک ــل از ای قب
ــه وبســایت شــما کشــانده  ــار ب ــزی آن هــا را اول ب ــد چــه چی ــه بدانی مهــم اســت ک
اســت. ایــن موضوعــی حیاتــی اســت کــه بســیاری از شــرکت ها فرامــوش می کننــد، 
ــو  ــود را لغ ــتراک خ ــران اش ــده و کارب ــم ش ــا ک ــدن ایمیل ه ــاز ش ــرخ ب ــه ن در نتیج

ــد. ــی را ندهی ــن اتفاق ــازه چنی ــد. اج می کنن

بیشتر بخوانید: سه ترند بازاریابی محتوا در سال 2018

نتیجه گیری
روشــن اســت کــه چــرا برخــی بالگ هــا فقــط چنــد مقالــه در ســال منتشــر می کننــد. 
ــما  ــب و کار ش ــرای کس ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــزاران مطلب ــار ه ــه انتش ــازی ب ــه نی چ

ــد؟ ــد نمی کنن ــی تولی ارزش
همیشــه اهــداف ســئو را در ذهــن داشــته باشــید و بدانیــد بــرای ایــن کــه نتیجــه ای 
دقیــق و بــه موقــع بگیریــد بایــد خــود را بــه خوبــی آمــاده کنیــد. حتــی نتایــج کوتــاه 
مــدت نیــاز بــه تــالش زیــاد دارد. بــی شــک پــس از آن کــه روال مناســبی پیــدا کردید، 
روش هــای ذکــر شــده را امتحــان کردیــد و بــه تــوازن در اســتفاده از آن هــا رســیدید، 
مطالــب هــدف داری کــه توســط شــما منتشــر می شــوند بــه راحتــی قابــل مدیریــت و 

ترویــج در محیــط مجــازی خواهــد بــود.
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