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یکــی از روشــهایی کــه مــی تــوان از طریــق آن مخاطبیــن جدیــد و بــا ذوقــی را بــرای 
ــل  ــه دالی ــه ب ــن مقال ــت. در ای ــی اس ــاگ نویس ــد وب ــذب کنی ــان ج ــب و کارت کس

ــم. ــرای هــر کســب و کاری مــی پردازی ــاگ ب ضــرورت داشــتن وب

در ایــن مقالــه مــن بــه دنبــال صحبــت دربــاره کســب و کارهــای کوچــک ولــی موفقی 
ــن،  ــای آنای ــه ای از فض ــمندانه و حرف ــتفاده هوش ــا اس ــته اند ب ــه توانس ــتم ک هس

بیزینــس خــود را توســعه دهنــد و حتــی بــه برندســازی روی آورنــد. 
ــه  ــتری ب ــتریان بیش ــد، مش ــتری می بندن ــای بیش ــا قرارداده ــب و کاره ــن کس ای
ــد  ــود می افزاین ــتریان خ ــداد مش ــر تع ــان ب ــق وب سایت ش ــد، از طری ــت می آورن دس

ــد. ــد می کنن ــود تولی ــایت خ ــرای وب س ــتری ب ــای بیش ومحتواه
تفــاوت آنهــا بــا خیــل عظیــم کســب و کارهــای ناموفــق آنایــن چیســت؟   یکــی از 

ــد! ــاگ دارن ــا وب ــت: موفق ه ــن اس ــی ای ــخ های احتمال پاس
بــه احتمــال زیــاد آنهــا یــک وبــاگ جمــع و جــور ولــی مفیــد بــرای وب ســایت خــود 
دارنــد کــه پاتــوق مشــتریان آنهاســت، و از همــان طریــق در حــال برندســازی و جلــب 

ــتند. ــد هس ــتری های جدی مش
احتمــاالً شــما هــم در مــورد بازاریابــی محتــوا مطالــب فراوانــی خوانــده و شــنیده اید و 
حتمــًا بــه اهمیــت ایجــاد محتواهــای ارزشــمند بــرای وب ســایت تان واقــف هســتید، 
ولــی اگــر از بــی رونقــی ســایت تان در اینترنــت گلــه داریــد، شــاید گام اول را درســت 
ــا وبــاگ آن بســیار  ــدارد و ی برنداشــته اید؛ یعنــی یــا ســایت شــرکت تــان وبــاگ ن

بی فــروغ و خســته حــال اســت!
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به این آمارها نگاهی بیاندازید:
ــران 	  ــش از دیگ ــد بی ــد، 67 درص ــتفاده می کنن ــاگ اس ــه از وب ــی ک بازاریاب های

ــد. ــت آورن ــه دس ــدی )Lead( ب ــتریان کلی ــد مش می توانن
81 درصــد کاربــران آمریکایــی بــه وباگ  هــا اعتمــاد داشــته، توصیه هــا و اطاعــات 	 

منــدرج در وبــاگ هــا را می پذیرنــد. 
 	 inbound( ــایت ــه س ــای ورودی ب ــد، لینک ه ــاگ دارن ــه وب ــرکت هایی ک در ش

ــت. ــتر اس ــد بیش ــا 97 درص links( ت
61 درصــد کاربــران آمریکایــی بــا توجــه بــه توصیه هــای یــک وبــاگ، دســت بــه 	 

خریــد زده انــد. 
60 درصــد کاربــران وقتــی محتواهــای سفارشــی یــک شــرکت را بــر ســایتش مطالعه 	 

می کننــد، دیــد مثبتــی نســبت بــه آن کمپانــی پیــدا می کننــد. 
خوب اکنون کمی از آمار فاصله بگیریم.	 

شــاید شــما - بــه عنــوان یــک وب مســتر یــا مدیــر یــک کســب و کار - نتوانیــد بودجــه 
کانــی بــه بازاریابــی شــرکت خــود اختصــاص دهیــد. 

در ایــن صــورت شــما بایــد از دیگــر ابزارهــا و راهکارهــای موجــود بــرای بهره گیــری از 
ایــن فضــا اســتفاده کنیــد و البتــه یکــی از بهتریــن راه هــا وباگ نویســی اســت.

ــن  ــه ای ــبت ب ــران نس ــیاری از مدی ــرکتی، بس ــاگ ش ــراوان وب ــای ف ــود مزای ــا وج ب
موضــوع در غفلت انــد و ناخواســته خــود را از آن محــروم می ســازند.

شــما ایــن اشــتباه را تکــرار نکنیــد کــه از قدیــم و ندیــم گفته انــد آزمــوده را آزمــودن 
خطاســت.

در ایــن مقالــه مــا قصــد داریــم پاســخ های روشــنی بــه ایــن ســوال بدهیــم کــه: چــرا 
کســب و کار کوچــک شــما بایــد یــک وبــاگ داشــته باشــد؟

و اما پاسخ ها:

1. تحقیقات بازار 
ــر  ــر و حرفه ای ت ــدد اســت، بهت ــاالت متع ــه مشــمول مق ــی ک ــا داشــتن وباگ شــما ب
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ــا خواســت مخاطبــان خــود آشــنا شــوید؛ بهتــر می توانیــد بفهمیــد کــه  می توانیــد ب
ــد و  ــک کرده ان ــاالت کلی ــدام مق ــر ک ــد، و ب ــی را بیشــتر خوانده ان ــردم چــه چیزهای م

غیــره. 
ــز  ــن چی ــد و ای ــان می ده ــما نش ــه ش ــران را ب ــه کارب ــدود عاق ــوع، ح ــن موض همی

بســیار باارزشــی اســت. 
ــر تولیــد  وقتــی شــما بدانیــد کــه کــدام نــوع محتــوا بیشــترین اثربخشــی را دارد، ب
همــان نــوع محتــوا متمرکــز می شــوید و همیــن، بــرای جلــب نــگاه طیفــی از کاربــران 

ســایت کافــی اســت. 

2. سئو
واضــح اســت کــه داشــتن یــک وب ســایت عالــی وقتــی کــه کســی آن را نتوانــد بیابد، 

هیــچ دردی را درمــان نمی کنــد.
یکــی از بزرگتریــن مزایــای ترافیــک بیشــتر یــک ســایت ایــن اســت کــه وقتــی کاربران 
در جســتجوگرهای اینترنتــی بــه دنبــال چیــز خاصــی می گردنــد، می تواننــد آن ســایت 

را زودتــر و راحت تــر بیابنــد.
بــه هــر حــال ایــن همــان نقطــه ای اســت کــه وبــاگ کســب و کارهــای کوچــک بــه 

ــد.  ــی کن ــد خودنمای ــی می توان خوب
ــی  ــتجوگرهای اینترنت ــوب جس ــما را محب ــت، ش ــای باکیفی ــداوم محتواه ــار م انتش
می کنــد و شــما آرام آرام صدرنشــین صفحــه پاســخ های جســتجوی کاربــران خواهیــد 

شــد. 
اصــوالً موتورهــای جســتجو عاشــق محتواهــای منحصــر بــه فــرد، بــا ارزش و کاربــردی 
ــم  ــر و ه ــرای کارب ــایت ب ــازی س ــه س ــی و بهین ــوای اختصاص ــد محت ــتند، تولی هس
چنیــن موتــور هــای جســتجوی تعریفــی از ســئو مــی باشــد. ســئو بــرای بقــای هــر 

وب ســایتی بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد.

3. اطالع رسانی در مورد اختالالت احتمالی
ــا کســب و کار شــما رخ دهــد  ــرار باشــد یــک بی نظمــی خاصــی در ســایت ی ــر ق اگ
مثــاً بخواهیــد ســرویس خاصــی را بــه مــدت دو ســه روز تعطیــل کنیــد یــا مــواردی 
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ــتریان  ــا مش ــد ت ــانی کنی ــان اطاع رس ــق وباگ ت ــد از طری ــت، می توانی ــن دس از ای
باتکلیــف نماننــد. 

داشــتن یــک محــل مشــخص بــرای ارســال اطاعیه هــا بســیار مهــم اســت زیــرا مــردم 
ــش  ــه بخ ــل ب ــن ایمی ــر رفت ــًا خط ــد و ضمن ــود را نمی خوانن ــای خ ــه ایمیل ه همیش

ــد. ــد می کن ــم ارســالی شــما را تهدی اســپم، ایمیل هــای مه

4. کارکرد تبلیغاتی 
وبــاگ یــک کســب و کار کوچــک کارکــرد جالــب دیگــری هــم دارد: ایــن وبــاگ یــک 
ــد  ــازه تولی ــه ت ــی اســت ک ــه محصول ــوط ب ــه آگهی هــای مرب ــرای ارائ ــی ب مــکان عال

کرده ایــد. 
ــتفاده  ــما اس ــای ش ــه از محتواه ــد ک ــادی داری ــتریان زی ــر مش ــال حاض ــر در ح اگ
می کننــد، می توانیــد بــا درج یــک آگهــی نظــر همــه آنهــا را بــه ایــن رویــداد جــذاب 

ــد.  ــب کنی ــد جل و جدی
این یک راهکار عالی برای اطاع رسانی به مشتریان محسوب می شود.

نکتــه ای در اینجــا هســت کــه نبایــد از آن غافــل شــد: در انجــام ایــن کار زیــاده روی 
نکنیــد. 

اگــر چــه وبــاگ جــای مناســبی بــرای ترویــج و تبلیــغ اســت ولــی - بــه عنــوان یــک 
اصــل کلــی - قســمت عمــده محتواهــای آن بایــد بــر ارزش آفرینــی بــرای خواننــدگان 

متمرکــز شــود، نــه تبلیغــات.
یادتان نرود که امروزه کاربران دشمن تبلیغات و آگهی ها هستند!

5. بشردوستانه! 
مــردم دوســت دارنــد مطمئــن شــوند کــه بــا چنــد انســان ســر و کار دارنــد نــه یــک 

شــرکت خشــک بــا قوانیــن رســمی و تغییرناپذیــر.
اگر همه چیز به صورت روتین و الکترونیک انجام شود، چندان جالب نیست. 

ــی  ــه خواندنــش خال ــان را - ک ــان و کارمندان ت برخــی داســتان های شــخصی از خودت
ــاگ  ــرکت تان را در وب ــره ش ــای روزم ــی ماجراه ــی برخ ــا حت ــت - و ی ــف نیس از لط

بگذاریــد و کاربــران را در لــذت خوانــدن آنهــا بــا خــود شــریک کنیــد.
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6. ارزش آفرینی 
کلید یک وباگ نویسی موفق ارزش آفرینی است.

اگــر می خواهیــد دیــده شــوید، شــناخته شــوید و مهــم بــه شــمار رویــد، بایــد بــرای 
خواننــده ارزش خلــق کنیــد. 

خلــق ارزش هــم راه هــای زیــادی دارد: می توانیــد بــه خوانندگان تــان اطاعــات 
ــد؛  ــه سوالشــان پاســخ دهی ــد؛ ب ــا حــل کنی ــد؛ مشــکلی را از آنه مفیــدی عرضــه کنی

ــره. ــد و غی ــاد دهی ــان ی ــه آن ــه ای ب ــد و طریق ترفن
وقتــی شــما محتــوا می ســازید، بــه دلخــواه خودتــان فکــر نکنیــد بلکــه ببینیــد ایــن 

ــد.  ــده ســایت درمــان می کن مطالــب چــه دردی را از بازدیدکنن
در هــر تکــه از یــک محتــوا بایــد »اطاع رســانی، آمــوزش و ســرگرمی« وجــود داشــته 

باشــد و یــا هــر ســه اینهــا بــا هــم!

7. افزایش تعامالت مشتری ها 
تعامل ورزی یکی از مهمترین بخش های هر بیزینس آناین است.

فقــط ســاخت و ارائــه محتواهــای باکیفیــت - بــا وجــود اهمیــت فوق العــاده ای کــه 
ــرد.  ــه خــودی خــود کاری از پیــش نمی ب دارد - ب

ــا آنجــا کــه ممکــن اســت تعامــل داشــته باشــید؛  ــان خــود ت ــا مخاطب شــما بایــد ب
یعنــی متکلــم وحــده نباشــید بلکــه کاری کنیــد کــه افــراد در مباحــث شــرکت کننــد، 

ــد. ــش بگوین ــای خوی ــی از دغدغه ه ــد و حت ــر بدهن نظ
ایــن امــر بــه شــما کمــک می کنــد کــه کاربــران ســایت تان را بهتــر بشناســید و آنهــا 

ــا توانایی هــای شــما بیشــتر آشــنا می شــوند. ــز ب نی
مثــاً کار بســیار خوبــی اســت کــه امــکان درج نظــر )کامنــت( را در وبــاگ خــود فعــال 

. کنید
ــوی  ــق و خ ــادی از خل ــای زی ــد چیزه ــاده می توان ــر س ــه ظاه ــای ب ــن کامنت ه همی

بازدیدکننــدگان ســایت بــرای شــما بازگــو کنــد. 
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نتیجه گیری:
ــا  ــد ب ــن هســتید، بای ــای آنای ــور خــود در فض ــال گســترش حض ــه دنب ــما ب ــر ش اگ
ــجم -  ــخص و منس ــوب مش ــک چارچ ــت - در ی ــد و باکیفی ــای مفی ــد محتواه تولی

ــد.  ــق دهی ــرکت تان را رون ــاگ ش وب

وبــاگ می توانــد مزایــای فراوانــی بــرای کســب و کار شــما بــه دنبــال داشــته باشــد 
کــه نتیجــه همــه آنهــا بــاال بــردن تعــداد مشــتریان و افزایــش فــروش اســت.
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