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تهیــه محتــوا بــدون اســتفاده از یــک »اســتراتژی محتــوا« بــه ماننــد انداختــن تیــری 

ــوا  ــتراتژی محت ــه اس ــد ک ــا می دانی ــاف، آی ــن اوص ــا ای ــود. ب ــد ب ــی خواه در تاریک

ــم  ــه و تنظی ــاخص هایی تهی ــه ش ــه چ ــه ب ــا توج ــه و ب ــد آن را چگون ــت و بای چیس

ــر  ــر و زَب ــا زی ــم و شــما را ب ــن ســؤاالت پاســخ می دهی ــه ای ــب ب ــن مطل ــرد؟ در ای ک

ــم کــرد. ــوا آشــنا خواهی اســتراتژی محت

شــاخص های تعامــل کاربــر کــه از طریــق آن هــا آنچه کــه کاربران شــما در وب ســایتتان 

ــا  ــه در برگه ه ــی ک ــاً زمان ــنجیم )مث ــام آن را می س ــوه انج ــد و نح ــام می دهن انج

ــار  ــرش و آم ــرخ پ ــا ن ــا دوره، bounce rate ی ــر session ی ــان ه ــد، زم می گذرانن

ــر  ــه طــور غی ــه ب ــد ک ــی برخوردارن ــان درجــه اهمیت ــران( از چن بازگشــت مجــدد کارب

رســمی بــه متــر و معیــار رتبــه بنــدی در گــوگل تبدیــل شــده اند. در ایــن میــان، یکــی 

از ابزارهایــی کــه امتحــان خــود را در افزایــش ایــن شــاخص های مثبــت و مهــم پــس 

داده، محتــوا اســت.

در عیــن حــال، بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه روزگاری کــه بــه کمــک یــک متــن 

ــایت در  ــه س ــتیم رتب ــدی می توانس ــات کلی ــدی کلم ــم 2 درص ــا تراک ــه ای ب 400 کلم

نتایــج جســتجو را بــاال ببریــم گذشــته اســت. امــروزه، انتشــار محتــوای ضعیــف اثــر 

ــما را در  ــایت ش ــت، وب س ــذارد و در نهای ــا می گ ــر ج ــایت ب ــر وب س ــری ب مخرب ت

ــوای قــوی و تاثیرگــذار کــه از اســتانداردهای ســئو  ــواع مختلــف محت اقیانوســی از ان
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ــوای  ــن محت ــوان چنی ــه می ت ــا چگون ــرد. ام ــد ک ــرق خواه ــد غ ــروی می کنن ــز پی نی

کارآمــد و مؤثــری را تهیــه کــرد؟

ــا  ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــتند ک ــل هس ــوا دخی ــه محت ــد تهی ــی در فرآین ــل مختلف عوام

ــد یــک  ــه مانن ــه ب ــی ک ــن ابزارهای ــا یکــی از مهم تری ــد؛ ام ــژه ای را می طلبن توجــه وی

چارچــوب می توانــد بــه همــه ایــن عوامــل ســر و ســامان بدهــد و بــر کارآمــدی تــک 

ــوا« اســت. ــام »اســتراتژی محت ــه ن ــزی ب ــر بگــذارد، چی تــک آن مؤلفه هــا تأثی

مقالــه مرتبــط: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 

ها ر کســب وکا

 

استراتژی محتوا چیست؟

ــد  ــد تولی ــه رون ــت ک ــر اس ــع و فراگی ــش جام ــدگاه و بین ــک دی ــوا ی ــتراتژی محت اس

ــد. از  ــت می کن ــب وکار هدای ــداف خــاص کس ــا اه ــق آن ب ــدف تطبی ــا ه ــوا را ب محت

ــزی  ــه ری ــوان برنام ــه عن ــوان ب ــوا را می ت ــتراتژی محت ــر، اس ــدگاه عملیاتی ت ــک دی ی

ــرد. ــردی تعریــف ک ــوای ســودمند و کارب ــر محت ــه، انتشــار و نظــارت ب ــرای تهی ب
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استراتژی محتوا چه اهمیتی دارد؟

تولیــد محتــوا بــدون اســتراتژی غیرممکــن نیســت، امــا غالبــًا برونــداد ایــن کار، تولیــد 

ــه و  ــن مای ــر ب ــه از نظ ــود ک ــد ب ــی خواه ــط و ناهماهنگ ــی بی رب ــای محتوای آیتم ه

هــدف در یــک راســتا قــرار ندارنــد. طبیعتــًا ایــن ناهماهنگــی، مخاطــب هــدف شــما 

را گیــج می کنــد و بــدون تردیــد، عــاوه بــر اینکــه اهــداف شــما را محقــق نخواهــد 

کــرد، بــر اعتبــار برندتــان نیــز تأثیــر مثبتــی نخواهــد داشــت.

بــه عــاوه، فقــدان اســتراتژی معمــوالً بــه خلــق محتــوای کلــی بــرای مخاطــب عــام 
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ــی واقعــی  ــه معن ــدار )ب می انجامــد؛ در حالیکــه امــروزه دیگــر چنیــن محتوایــی خری

ــی هــدف در  ــوای ب ــه محت ــده شــدن این گون ــدارد. در مجمــوع، احتمــال دی کلمــه( ن

موتورهــای جســتجو از طریــق روش هــای طبیعــی زیــاد نیســت؛ مــردم بــه نــدرت آن 

ــز نیســت؛  ــل برانگی ــده و تعام ــد و اساســًا جــذاب، درگیرکنن ــه اشــتراک می گذارن را ب

ــه از  ــی ک ــه اهداف ــما را ب ــد ش ــه بتوان ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــیار بعی ــن بس بنابرای

بازاریابــی داریــد نزدیــک کنــد.

در نتیجــه، اگــر از اســتراتژی محتــوا چشــم بپوشــید و یــک راســت بــه ســراغ تولیــد 

ــد  ــرار می دهی ــی ق ــد محتوای ــد، کســب وکارتان را در معــرض خطــر تولی ــوا بروی محت

کــه باعــث ســردرگمی مخاطبانتــان می شــود، آن هــا را از شــما می رانــد و بــه ســمت 

ــه  ــه ک ــری آنچ ــه پیگی ــبت ب ــا نس ــت آن ه ــت، رغب ــد و در نهای ــت می کن ــا هدای رقب

ــرد. ــن می ب ــد را از بی ــه می کنی ــد و عرض تولی

ــد اســتراتژی داشــته باشــید و  ــی بای ــد هــر محتوای بنابرایــن همیشــه پیــش از تولی

فقــط بــه خاطــر خالــی نمانــدن عریضــه بــه ســراغ تولیــد محتــوا نرویــد. پــس از آنکــه 

بــه لطــف بهــره گیــری از یــک اســتراتژی محتــوای قــوی، محتــوای مؤثــر و هماهنگی را 

تولیــد کردیــد کــه عــاوه بــر جــذب کاربــران، رتبــه شــما را در موتورهــای جســتجو نیــز 

افزایــش می دهــد، متوجــه اثــر بــی نظیــر ایــن رویکــرد خواهیــد شــد.

بیشتر بدانید: 5 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا

 

4

https://modireweb.com
https://modireweb.com/5-big-mistakes-in-content-marketing
https://modireweb.com/5-big-mistakes-in-content-marketing


استراتژی محتوا چیست و چگونه می توان از آن برای افزایش فروش 

بهره برد؟

www.modireweb.com

مراحل تهیه استراتژی محتوا

تهیــه و تنظیــم اســتراتژی محتــوا آن قــدر کــه بــه نظــر می رســد دشــوار نیســت؛ لــذا بــا 

دقــت نظــر در انجــام مراحلــی کــه در ادامــه ایــن مطلــب ذکــر می کنیــم، می توانیــد 

اســتراتژی های کارآمــد و قابــل اتکایــی را تهیــه و تنظیــم کنیــد کــه روشــنایی بخــش 

مســیر تولیــد محتــوای شــما خواهنــد بــود.

 

1. اهداف خود را تعریف کنید

الزم و ضــروری اســت کــه هــر محتــوا بــرای تحقــق یــک هــدف خــاص تولیــد شــود 

ــان  ــًا تعریــف شــده باشــد. از خودت ــد دقیق ــه خــود بای ــه نوب ــز ب کــه ایــن هــدف نی

ــه  ــبت ب ــی نس ــش آگاه ــت؟ افزای ــوا چیس ــن محت ــد ای ــدف از تولی ــه ه ــید ک بپرس

برنــد، تولیــد مشــتری راغــب )Lead(، افزایــش نــرخ تبدیــل، جــذب مشــتریان قبلــی، 

بهبــود رتبــه ســایت در موتورهــای جســتجو یــا هــر چیــز دیگــری.

ــرای  ــن راه ب ــًا بهتری ــا واقع ــه آی ــد ک ــد ببینی ــا اهــداف، بای ــف هــدف ی پــس از تعری

تحقــق آن هــا اســتفاده از محتواســت یــا اینکــه گزینــه بهتــری هــم وجــود دارد. تصــور 

نکنیــد کــه همیشــه و در همــه حــال اســتفاده از محتــوا بهتریــن راهــکار اســت. بــه 

ــر  ــد تأثی ــروش نمی توان ــف ف ــای قی ــتریان انته ــل مش ــوا در تبدی ــال، محت ــوان مث عن

چندانــی داشــته باشــد؛ امــا تأثیــر کــم نظیــری در تقویــت آگاهــی نســبت بــه برنــد و 

تولیــد مشــتری راغــب دارد.
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عــاوه بــر ایــن، هــر بخــش از قیــف فــروش نیــز محتــوای خــاص خــود را می طلبــد. 

بنابرایــن بایــد مشــخص کنیــد کــه چــه محتوایــی بــرای هــر بخــش از فرآینــد ســفر 

مشــتری مناســب تر اســت. از ایــن طریــق، در زمان هــای مناســب، محتــوای مناســبی 

را در اختیــار افــراد مناســب قــرار خواهیــد داد.

 

2. درباره مخاطب هدف تحقیق کنید

ــه مخاطــب خــود را  ــر باشــد ک ــد مؤث ــی می توان ــوای شــما در صورت اســتراتژی محت

شــناخته باشــید. بــا بــه زیــر ذره بیــن بــردن ســایت هایی کــه مشــتریان بالقــوه شــما 

ــوش  ــان خ ــه مذاقش ــتر ب ــه بیش ــی ک ــی محتواهای ــد، بررس ــد می کنن ــا بازدی از آن ه

ــت  ــا فعالی ــتر در آن ه ــه بیش ــی ک ــبکه های اجتماع ــی ش ــن ارزیاب ــد و همچنی می آی

دارنــد می توانیــد اطاعــات ارزشــمندی را بــه دســت بیاوریــد. همــه این هــا را 

 Google Demographics ــازی ــا فعال س ــس و ب ــوگل آنالیتیک ــق گ ــوان از طری می ت

ــا  ــا آن ه ــما ب ــوه ش ــتریان بالق ــه مش ــایت هایی ک ــواع س ــرای ان and Interests ب

تعامــل دارنــد و همچنیــن بررســی شــبکه های اجتماعــی محبوب تــر بــه انجــام رســاند.

ــد؛  ــان باش ــایت خودت ــد س ــما می توان ــات ش ــع اطاع ــتین منب ــال، نخس ــن ح در عی

ــه منظــور شناســایی محتواهایــی کــه بهتریــن عملکــرد را داشــته اند در گــوگل  ــذا ب ل

آنالیتیکــس بــه مســیر زیــر برویــد:

Behavior > Site Content > Content Drilldown

6

https://modireweb.com


استراتژی محتوا چیست و چگونه می توان از آن برای افزایش فروش 

بهره برد؟

www.modireweb.com

ــاهده  ــت مش ــه در فهرس ــی ک ــج، برگه های ــن نتای ــردن بهتری ــدا ک ــرای پی ــپس ب س

می کنیــد را بــر اســاس Average Time on Page )میانگیــن زمــان حضــور در برگــه(، 

Bounce Rate )نــرخ پــرش( و Pageviews )بازدیدهــا( مرتــب کنیــد. بــا اســتفاده 

از ایــن اطاعــات، محتوایــی را تولیــد کنیــد کــه بــرای کاربــر هــدف مناســب و مطلــوب 

اســت؛ نــه محتوایــی کــه خودتــان بــه خوانــدن آن تمایــل داریــد. دقت داشــته باشــید 

کــه هــدف شــما از تهیــه ایــن محتــوا افزایــش زمــان حضــور در برگــه، کاهــش نــرخ 

پــرش و بیشــتر شــدن بازدیدهاســت.

 

3. روی تخصص خود تمرکز کنید

متأســفانه فضــای اینترنــت مملــو از محتواهایــی اســت کــه اصــاً نبایــد وجــود داشــته 

ــد. در  ــاد نمی کن ــی را ایج ــاوت خاص ــا تف ــود آن ه ــود و نب ــم، ب ــت ک ــا دس ــند ی باش

ــم  ــت مشــاهده می کنی ــه در اینترن ــی ک ــواع و اقســام محتواهای ــع، بســیاری از ان واق

در جاهــای دیگــر نیــز بــه اشــکال مختلــف یــا مشــابهی وجــود دارنــد یــا اینکــه عمــاً 

هیــچ ســود و فایــده ای ندارنــد. بــه عــاوه، دســت کــم 99 درصــد از ایــن محتــوای 

ــمت های  ــچ گاه در قس ــه هی ــرا ک ــود، چ ــده نمی ش ــاً دی ــراری اص ــا تک ــردی ی غیرکارب

ــد. ــدا نمی کن ــج موتورهــای جســتجو جایگاهــی پی ــی صفحــات نتای باالی

بــه منظــور جلوگیــری از محــو شــدن محتــوا در ایــن باتاق، بــه دنبــال تولیــد محتوایی 
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ــه  ــن دارد و از هم ــرای گفت ــی ب ــرد اســت، حرف ــه ف ــز و منحصــر ب ــه متمای باشــید ک

مهم تــر، واقعــًا بــرای خواننــده ســودمند خواهــد بــود.

ــص  ــر روی تخص ــتر ب ــه بیش ــد و هرچ ــاب نمایی ــری را انتخ ــوع دقیق ت ــه موض هرچ

ــب  ــه مخاط ــود را ب ــلط خ ــار و تس ــد اعتب ــه بتوانی ــال اینک ــد، احتم ــز کنی ــود تمرک خ

بقبوالنیــد بیشــتر خواهــد شــد؛ چــه خواننــده بــه دنبــال اطاعــات باشــد یــا اینکــه 

حتــی فقــط بــه قصــد گذرانــدن اوقــات فراغــت خــود از محتــوای شــما اســتفاده کــرده 

باشــد. 

 

4. ارزیابی نتایج را در اولویت قرار بدهید

زیــر نظــر گرفتــن و ارزیابــی اقدامــات مرتبــط بــا بازاریابــی محتوایــی یکــی از مهم ترین 

ــر محســوب می شــود. در  ــم یــک اســتراتژی محتوایــی مؤث ــه و تنظی مؤلفه هــای تهی

ــه  ــان شــده و می شــود ب ــه نتایجــی کــه عایدت ــوا بــدون توجــه ب واقــع، تولیــد محت

همــان انــدازه ای ســودمند اســت کــه یــک مکالمــه تلفنــی بــی صــدا می توانــد فایــده 

ــار  ــد و انتش ــرای تولی ــر ب ــتراتژی های مؤث ــه اس ــور تهی ــه منظ ــذا ب ــد. ل ــته باش داش

محتــوا بایــد از آنچــه کــه نظــر مخاطــب را جلــب کــرده و همچنیــن چیزهایــی کــه 

بــه آن هــا عاقــه ای نشــان نــداده و دالیلــی کــه بــرای هــر کــدام داشــته آگاه شــوید. 

در ایــن راســتا بایــد شــاخص های مهمــی همچــون مــواردی کــه در بخــش بعــد ذکــر 

ــد. ــر نظــر بگیری ــم را زی می کنی
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شاخص های مؤثر در استراتژی محتوا

بــه منظــور تهیــه و تنظیــم یــک اســتراتژی محتــوای کارآمــد، الزم و ضــروری اســت کــه 

ــن  ــه مهم تری ــه از جمل ــد ک ــن ببری ــر ذره بی ــه زی ــم را ب ــار برخــی شــاخص های مه آم

آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 

شاخص های مصرف محتوا

شــاخص های مصــرف محتــوا آمــار و ارقامــی هســتند کــه توســط ابزارهایــی ماننــد 

ــده و در  ــع آوری ش ــما جم ــوای ش ــاهده محت ــت مش ــس از وضعی ــوگل آنالیتیک گ

ــن  ــت ای ــرای دریاف ــد، ب ــر ش ــاً ذک ــه قب ــور ک ــد. همان ط ــرار می گیرن ــان ق اختیارت

ــد: ــی کنی ــس ط ــوگل آنالیتیک ــر را در گ ــیر زی ــد مس ــات بای اطاع
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Behavior > Site Content > Content Drilldown

ســپس می توانیــد نتایــج حاصلــه را بــر اســاس شــاخص های مختلفــی ماننــد 

میانگیــن زمــان حضــور در برگــه، نــرخ پــرش و میــزان بازدیــد از برگــه مرتــب کنیــد.

ــخ  ــر پاس ــوارد زی ــل م ــؤاالتی از قبی ــه س ــد ب ــات می توانی ــن اطاع ــتفاده از ای ــا اس ب

ــد: بدهی

ــی ایجــاد  ــزان ترافیــک دریافت ــل ماحظــه ای را در می ــوای شــما رشــد قاب ــا محت • آی

کــرده اســت؟

ــوا  ــوع خاصــی از محت ــا ن ــرای یــک آیتــم ی ــران شــما وقــت بیشــتری را ب ــا کارب • آی

ــد؟ ــرف می کنن ص

• آیــا یــک آیتــم محتوایــی، نظــرات بیشــتری دریافــت کــرده یــا بیشــتر در رســانه های 

اجتماعــی به اشــتراک گذاشــته شــده اســت؟
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شاخص های به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ــی  ــبکه های اجتماع ــد ش ــی مانن ــوا در پلتفرم های ــذاری محت ــتراک گ ــه اش ــزان ب می

ــان  ــدی مخاطب ــل و عاقمن ــد تعام ــاوت درص ــرای قض ــی ب ــاخص خوب ــد ش می توان

هــدف شــما باشــد. از خودتــان بپرســید کــه چــه انواعــی از محتــوا بیشــتر بــه اشــتراک 

ــدام  ــتر از ک ــد؛ بیش ــتراک می گذارن ــه اش ــا را ب ــرادی آن ه ــه اف ــود؛ چ ــته می ش گذاش

شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می شــود؛ و از همــه مهم تــر، کــدام محتــوا در نهایــت 

ــن و  ــور تعیی ــه منظ ــود. ب ــر( می ش ــورد نظ ــل م ــام عم ــی انج ــل )یعن ــث تبدی باع

شناســایی محتوایــی کــه عامــل تبدیــل اســت مراحــل زیــر را طــی کنیــد:

1. به داشبورد گوگل آنالیتیکس مراجعه کنید؛

2. مسیر Acquisition > Social > Overview را دنبال کنید.  
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در اینجــا اگــر Goal یــا اهــداف را از پیــش مشــخص کــرده باشــید، گزارشــی شــبیه بــه 

تصویــر زیــر خواهیــد دید:

 

 

سه شاخص مهم در اینجا وجود دارد که باید به آن ها توجه داشته باشید:

ــای  ــم تبدیل ه ــداد و حج ــوع تع ــه مجم ــا ک ــزان تبدیل ه ــا می • Conversions ی

انجــام گرفتــه را نشــان می دهــد. دقــت کنیــد کــه ایــن آمــار کلــی اســت و منبــع ایــن 

ــت. ــی نیس ــبکه های اجتماع ــه ش ــدود ب ــط مح ــا فق تبدیل ه

• Assisted Social Conversions یــا تبدیل هــای کمکــی: کاربــر بــرای اضافه شــدن 

بــه آمــار تبدیل هــای کمکــی بایــد یــک بــار از شــبکه اجتماعــی بازدیــد کــرده باشــد، 
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هرچنــد کــه پیــش از آخریــن مرحلــه تبدیــل می توانــد از یــک منبــع ترافیــک دیگــر 

ــه بیــان دیگــر، شــبکه اجتماعــی مــورد نظــر در مســیر  نیــز اســتفاده کــرده باشــد. ب

تبدیــل قــرار دارد، امــا می توانــد آخریــن حلقــه زنجیــره تبدیــل نباشــد.

ــی:  ــل اجتماع ــن تعام ــل آخری ــا تبدی • Last Interaction Social Conversions ی

ــبکه های  ــه ورودی وی ش ــه دریچ ــود ک ــت می ش ــروه ثب ــن گ ــی در ای ــر در صورت کارب

ــرده  ــق ک ــا دوره محق ــک session ی ــوده و هــدف تعییــن شــده را در ی ــی ب اجتماع

باشــد.

بــا در دســت داشــتن ایــن داده هــا می توانیــد ســبک و ســیاق محتوایــی کــه پتانســیل 

ــه عــاوه، از ایــن طریــق  ــد. ب ــرخ تبدیــل را دارد شناســایی کنی ــرای افزایــش ن الزم ب

ــرای کســب وکار شــما  متوجــه خواهیــد شــد کــه کدامیــک از شــبکه های اجتماعــی ب

عملکــرد بهتــری دارنــد.

 

شاخص های لید )Lead( یا مشتری راغب

چنانچــه محتــوای شــما بخشــی از قیــف فــروش را تشــکیل می دهــد بایــد از خودتــان 

بپرســید کــه محتــوای مــورد نظــر را بــرای کــدام بخــش از قیــف فــروش تهیــه می کنید. 

دقــت کنیــد کــه محتــوای هــر مرحلــه از قیــف فــروش بایــد بــا مخاطبــان آن مرحلــه 

ــب باشد. متناس

محتوایــی کــه منتشــر می کنیــد یــا باعــث جــذب مشــتریان راغــب خواهــد شــد، یــا 
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اینکــه در ایــن مســیر اختــال بــه وجــود مــی آورد؛ بنابرایــن بــه منظــور جلوگیــری از 

خــروج مشــتریان از قیــف فــروش و تقویــت بخش هایــی کــه می تواننــد تولیدکننــده 

مشــتری راغــب باشــند عملکــرد محتــوا را بــه دقــت به زیــر نظــر بگیریــد و بخش هایی 

کــه امــکان بهبــود آن هــا وجــود دارد را شناســایی کنیــد. ســریع ترین و آســان ترین راه 

بــرای زیــر نظــر گرفتــن مشــتریان راغــب، اســتفاده از Goal هــای گــوگل آنالیتیکــس 

ــا  ــای Goal ی ــش »قیف ه ــتفاده از آن را در بخ ــم و اس ــاً روش تنظی ــه قب ــت ک اس

هــدف« از مطلــب »نــام مطلــب« توضیــح داده ایــم؛ امــا در اینجــا نیــز مراحــل آن را بــا 

تمرکــز بیشــتر بــر محتــوا ذکــر می کنیــم:

1. به داشبورد گوگل آنالیتیکس مراجعه کنید؛

2. مسیر Conversions > Goals > Goal URLs را طی کنید؛  
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3. روی دکمه Set up goals کلیک کنید؛  

4. سپس روی دکمه +NEW GOAL کلیک کنید؛  

 

Template .5 را انتخاب کنید )تصویر در مرحله 7(؛

6. توضیحات الزم را در قسمت description وارد کنید )تصویر در مرحله 7(؛

ــک  ــه Continue کلی ــرده و روی دکم ــاب ک ــه Destination را انتخ ــپس گزین 7. س

ــد؛  کنی
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8. در قســمت goal details، آدرس برگــه هدفــی کــه می خواهیــد زیــر نظــر بگیریــد 

را اضافــه کنیــد. لزومــی بــه درج کل آدرس نیســت و فقــط نــام و پســوند برگــه مــورد 

 www.example.com/thankyou.html ــای ــه ج ــاً ب ــد )مث ــت می کن ــر کفای نظ

فقــط /thankyou.html را وارد کنیــد(. در اینجــا دو گزینــه اختیــاری وجــود دارد:

ــر  ــدف در نظ ــرای ه ــدار ب ــا مق ــک ارزش ی ــد ی ــمت می توانی ــن قس a. Value: در ای

ــید  ــی می فروش ــت خاص ــه قیم ــی را ب ــر محصول ــه، اگ ــوان نمون ــه عن ــد. ب بگیری

ــد. ــه کنی ــا اضاف ــه اینج ــد آن را ب می توانی

b. Funnel: بــا اضافــه کــردن بخــش خاصــی از قیــف فــروش بــه هــدف می توانیــد 

آن بخــش را نیــز زیــر نظــر بگیریــد. بــرای مثــال، اگــر می خواهیــد بدانیــد کــه چنــد 
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ــد  ــه www.example.com/pricing.html بازدی ــدف از برگ ــل ه ــل از تکمی ــر قب نف

ــد.   ــمت وارد کنی ــن قس ــد، آدرس /pricing.html را در ای می کنن

9. برای اتمام کار، روی دکمه save کلیک کنید.

10. بــرای مشــاهده اهــداف، مســیر Conversions > Goals > Goal URLs را دنبــال 

  . کنید

 

در این قسمت چیزی مشابه با نمودار زیر را مشاهده خواهید کرد:
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شاخص های فروش

هــدف نهایــی اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کســب وکارها از تولید محتــوا، افزایــش درآمد 

اســت. بنابرایــن اگــر اســتراتژی محتــوای شــما درآمــد محــور اســت بایــد روش هایــی 

ــدا  ــرده پی ــاد ک ــما ایج ــی ش ــی محتوای ــه بازاریاب ــدی ک ــزان درآم ــنجش می ــرای س ب

کنیــد. بــه ایــن منظــور بــاز هــم می توانیــد از گــوگل آنالیتیکــس کمــک بگیریــد:

1. به گوگل آنالیتیکس وارد شوید؛

2. مسیر Behavior > Site Content > All Pages را دنبال کنید.  

 

 

3. در این قسمت چیزی شبیه به جدول زیر را مشاهده خواهید کرد:  
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ــف را مشــاهده  ــه برگه هــای مختل ــد ارزش تخصیــص داده شــده ب در اینجــا می توانی

ــود  ــت بهب ــد در جه ــت بای ــوب نیس ــه ای مطل ــرد برگ ــه عملک ــًا چنانچ ــد. طبیعت کنی

ــد. ــوای آن تــاش کنی محت

 

 

- نکتــه مهــم در تنظیــم اســتراتژی محتــوا: بــه گفته هــای مشــتریان و بازخوردهایــی 

کــه از آن هــا دریافــت می کنیــد توجــه کنیــد
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ــار شــما  ــات ارزشــمندی را در اختی ــاری، اطاع ــل آم ــه و تحلی ــه تجزی ــا وجــود اینک ب

ــًا بــه ارقامــی محــدود می شــود کــه بســیاری از ظرافت هــا  قــرار می دهــد؛ امــا عمدت

و ریزه کاری هــا را پوشــش نمی دهنــد. بــرای پــر کــردن ایــن خــأ الزم اســت کــه بــه 

نظــرات مشــتریان و بازخوردهایــی کــه ارائــه می کننــد توجــه کنیــد. مشــتریان شــما 

بایــد مطمئــن باشــند کــه گــوش شــنوایی داریــد و بــرای نظراتشــان اهمیــت قائــل 

ــا بازخوردهــا و پیشــنهادهایی کــه در ذهــن  هســتید؛ بنابرایــن از آن هــا بخواهیــد ت

دارنــد را ارائــه بدهنــد.

عــاوه بــر ایــن، بــه منظــور درک بهتــر نیازهــای مشــتریانتان الزم اســت کــه بــا ســایر 

ــد  ــل دارن ــتری تعام ــا مش ــتقیمًا ب ــه مس ــی ک ــوص آن های ــه خص ــود و ب ــان خ کارکن

گفتگــو کنیــد. از ایــن طریــق می توانیــد بــا تنظیــم یــک اســتراتژی محتــوای کارآمــد، 

ــد. ــه نمایی ــد و ارائ ــب تری را تولی ــب تر و متناس ــیار مناس ــوای بس محت

 

- برای انتشار محتوا برنامه ریزی کنید

ــش  ــن بخ ــب، اولی ــد و متناس ــوای هدفمن ــد محت ــرای تولی ــزی ب ــه ری ــت و برنام دق

معادلــه اســتراتژی محتــوا اســت. در بخــش نهایــی فرآینــد تهیــه و تنظیــم اســتراتژی 

محتــوا بایــد محتــوای خــود را بــه نحــوی عرضــه کنیــد کــه بــه دســت طیف بیشــتری 

از مخاطبــان هــدف برســد و اثربخشــی بیشــتری داشــته باشــد. بــه ایــن منظــور، بایــد 

مکان هایــی کــه مخاطبــان هــدف شــما بیشــتر در آن هــا حضــور دارنــد را شناســایی 
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نماییــد و محتــوای خــود را در آن کانال هــا و پلتفرم هــا منتشــر کنیــد. در ایــن 

راســتا الزم اســت کــه بــه دقــت برنامــه ریــزی کــرده و از همــه منابعــی کــه در اختیــار 

ــان، مشــتریان و همچنیــن افــراد تاثیرگــذار  ــه قــدرت و امکانــات کارکن داریــد، از جمل

در شــبکه های اجتماعــی )اینفلوئنســرها( کمــک بگیریــد تــا بتوانیــد بیشــترین بهــره 

بــرداری ممکــن را از محتــوای تولیدشــده داشــته باشــید.

بیشتر بخوانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟

 

سخن پایانی

ــان  ــا وجــود اینکــه تهیــه و تنظیــم یــک اســتراتژی محتــوای درســت و مؤثــر آنچن ب

ــه  ــی را ب ــه اجــرا چالش های ــه خصــوص در مرحل ــا ب ــه نظــر نمی رســد، ام ــده ب پیچی

همــراه خواهــد داشــت. بــرای گــذر از ســد ایــن چالش هــا عــاوه بــر توجــه بــه نــکات 

ذکــر شــده در ایــن مطلــب الزم اســت کــه جایــگاه ویــژه ای را بــرای آزمــون و خطــا در 

اســتراتژی محتــوای خــود در نظــر بگیریــد. پــس از شناســایی آن فــوت کــوزه گــری کــه 

مخاطبــان خــاص شــما را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد می توانیــد بــا تعییــن بازه هــای 

زمانــی مشــخص بــرای بررســی آمــار و جــرح و تعدیــل اســتراتژی ها، فرآیندهایــی کــه 

امتحــان خــود را پــس داده انــد تکــرار کنیــد و موفقیــت روزافزونــی را شــاهد باشــید. 

21

https://modireweb.com
https://modireweb.com/How-To-Build-SEO-Content-Marketing-Strategy

