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در ایــن مقالــه 12 روش داســتان ســرایی در بازاریابــی و تبلیغــات را بــرای شــما بیــان کــرده ایــم 

بــا مــا همــراه باشــید تــا بگوییــم چطــور مــی توانیــد بــرای برنــد خودتــان یــک داســتان ســرایی 

خــوب داشــته باشــید.

شــما بــرای رشــد کســب و کار یــا برنــد ســازی شــخصی خودتــان خیلــی زحمــت کشــیده و 

ســختی های زیــادی را متحمــل شــده اید. امــا ایــن موضوعــات بــرای دیگــران )حتــی مخاطبیــن 

هــدف شــما( جذابیــت زیــادی نــدارد؛ مگــر اینکــه آن را بــا یــک داســتان گــره بزنیــد. در مقالــه 

داســتان ســرایی چیســت بــه صــورت کامــل بــه ایــن موضــوع پرداخته ایــم کــه چــرا اســتفاده از 

تکنیــک داســتان ســرایی ، بــه یــک روش محبــوب و کاربــردی در بازاریابــی و تولیــد محتــوا بــدل 

شــده اســت. 

بنابرایــن اگــر بخواهیــم کــه از گفتــن تکرارهــا جلوگیــری کنیــم؛ بایــد بــه ایــن موضــوع بپردازیــم 

کــه چگونــه بایــد از قــدرت اســتوری تلینــگ اســتفاده کنیــم؟ قبــل از هــر چیــز بایــد بــه ایــن نکتــه 

تاکیــد شــود کــه اســتاد شــدن در مهــارت storytelling نیــاز بــه تــاش و تمریــن و البتــه آزمــون 

و خطــا دارد. در واقــع روش هــای داســتان ســرایی ماننــد فرمول هــای ریاضــی نیســتند کــه بــا 

چنــد بــار حــِل مثــال، بتوانیــد در اســتفاده از آن هــا مهــارت پیــدا کنیــد. امــا هــر چــه کــه باشــد؛ 

ــه  ــه لحظــه ب ــه شــما کمــک خواهــد کــرد کــه مخاطبیــن را لحظــه ب تکنیــک اســتوری تلینــگ ب

ــر کنیــد. خــود نزدیک ت

مطالعه بیشتر:داستان سرایی چیست؟ | 8 مزیت استفاده از استوری تلینگ در بازاریابی

 

1



12 تکنیک داستان سرایی در بازاریابی و تبلیغات + نمونه داستان سرایی

www.modireweb.com

 

آشنایی با مهم ترین عناصر داستان در استوری تلینگ
بــه صــورت کلــی هــر داســتان دارای چهــار رکــن اصلــی اســت کــه بــه صــورت مختصــر توضیــح 

داده خواهــد شــد:

1- قهرمان داستان
هر داستان یک شخصیت اصلی دارد که از آن به عنوان قهرمان داستان نیز یاد می شود. 

2- هدف و مقصود قهرمان
قهرمــان داســتان مــا هــدف یــا اهدافــی دارد و تمــام تــاش خــود را انجــام می دهــد کــه بــه آن 

دســت پیــدا کنــد. 
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3- معرفی مانع رسیدن به هدف
اگــر قهرمــان داســتان مــا بــدون هیــچ مشــکلی بــه اهــداف خــود برســد؛ دیگــر داســتان جذابیتــی 

نــدارد. بنابرایــن در حیــن اســتوری تلینــگ مشــکاتی بــه وجــود می آیــد کــه شــخصیت اصلــی 

بایــد بــر آن هــا غلبــه کــرده و بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد.

4- راه حل برای رسیدن به نتیجه مورد نظر
بــرای اینکــه قهرمــان داســتان مــا بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد؛ بایــد کاری را انجــام دهــد 

کــه از آن بــه عنــوان راه حــل نیــز یــاد می شــود.

همچنیــن از نظــر آکادمــی هــاب اســپات یــک داســتان خــوب را شــامل ســه مؤلفــه اصلــی 

می دانــد:
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شخصیت یا شخصیت های داستان
هــر داســتان حداقــل دارای یــک شــخصیت اصلــی یــا قهرمــان اســت کــه نقــش اصلــی را بــرای 

انتقــال پیــام اصلــی ایفــا می کننــد. شــخصیت  هــای یــک داســتان باعــث می شــود کــه مخاطــب 

خــود را جــای آن هــا قــرار داده یــا بــه قــول معــروف همــزاد پنــداری کنــد کــه ایــن خــود تأثیر گــذاری 

داســتان را بــه شــدت افزایــش می دهــد.

تعارض
تعــارض بــه معنــای همــان مشــکات موجــود در ســر راه شــخصیت اصلــی داســتان بــوده کــه 

مخاطــب بــر آن هــا غلبــه کــرده و بــه اهــداف خــود دســت پیــدا می کنــد.

نتیجه گیری
شــما بــا یــک هــدف و مقصــودی خــاص از تکنیــک اســتوری تلینــگ اســتفاده می کنیــد. قســمت 

نتیجــه گیــری مهم تریــن بخشــی اســت کــه شــما می توانیــد چکیــده پیــام خــود و شــخصیت های 

داســتان را بهتــر بــه مخاطــب معرفــی کنید.
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چگونه از تکنیک داستان سرایی استفاده کنیم؟

داستان خود را بخش بندی کنید
بــرای اینکــه یــک نمونــه داســتان ســرایی حرفــه ای بــرای برنــد خــود بنویســید؛ بهتــر اســت کــه 

داســتان خــود را بــه ســه بخــش تقســیم کنیــد:

ابتدای داستان
در ایــن قســمت الزم اســت کــه شــخصیت اصلــی داســتان خــود را بــه مخاطبیــن معرفــی 

نماییــد. دقــت داشــته باشــید کــه آن شــخصیت چهــره ای از کســب و کار شــما را در ذهــن مشــتری 

ایجــاد می کنــد؛ بنابرایــن بایــد آن را بــه خوبــی وارد داســتان کنیــد. کار آن شــخصیت ایــن اســت 

کــه پیــام شــما را بــه مخاطــب منتقــل می کنــد و اگــر بتوانیــد ایــن کار را حرفــه ای انجــام دهیــد؛ 

مخاطــب بــا آن شــخصیت همــزاد پنــداری کــرده و ارتبــاط بیشــتری بــا او خواهــد گرفــت.

میانه داستان
مخاطبیــن شــما نیــاز یــا مشــکلی دارنــد و بــرای رفــع آن، خواهــاِن خریــد محصــوالت یــا خدمــات 

شــما هســتند. در ایــن قســمت شــما بایــد مخاطــب را بــه صــورت شــفاف، بــا نیــاز یــا مشــکلی 

کــه دارد؛ روبــه رو کنیــد. در ایــن قســمت اســتفاده از زبــاِن خــوِد مخاطــب بســیار بــه شــما کمــک 

خواهــد کــرد. منظــور ایــن اســت کــه بایــد ببینیــد وقتــی مخاطبیــن شــما می خواهنــد در مــورد 

نیازهــای خــود صحبــت کننــد؛ از چــه لغــات و جماتــی اســتفاده می کننــد.
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انتهای داستان
دو بخــش قبلــی حکــم پــاِس لگ را دارد و بخــش ســوم دقیقــا جایــی اســت کــه شــما می توانیــد 

لِگ خــود را بــه ثمــر برســانید. در ایــن بخــش شــما بایــد بــه مشــتریان بگوییــد کــه چگونــه بایــد 

مشــل خــود را حــل کننــد. در واقــع شــما در ایــن قســمت ضمــن ارائــه محصــول یــا خدمــات 

ــه مخاطبیــن هــدف خــود می گوییــد کــه می توانیــد نیازهــا و مشــکات آن هــا را حــل  خــود، ب

کنیــد.

 

روش داستان سرایی با استفاده از تحریک احساسات
یــک تکنیــک اســتوری تلینــگ ایــن اســت کــه در داســتان خــود از طنــز اســتفاده کنیــد یــا مخاطب 

را بترســانید. هــدف ایــن اســت کــه احساســات مخاطــب را بــا روش هــای مختلــف درگیــر کنیــد 

تــا ارزش محصــوالت یــا خدمــات شــما را بهتــر درک کننــد.
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 قهرمان داستاِن شما مشتری است
ــان دارد. معمــوال در  ــا قهرم ــی ی ــک شــخصیت اصل ــه اشــاره شــد؛ هــر داســتان ی  همانطــور ک

ــر آن هــا غلبــه کــرده و  ــا ســختی هایی مواجــه می شــود و ب اســتوری تلینــگ قهرمــان داســتان ب

بــه شــخصی بــا توانایی هایــی بهتــر تبدیــل می شــود. اگــر مخاطــب بتوانــد بــا شــخصیت اصلــی 

همــزاد پنــداری کنــد؛ در واقــع بــه ایــن عقیــده می رســد کــه بــا اســتفاده از خدمــات شــما، بــه 

شــرایطی بهتــر دســت پیــدا خواهــد کــرد.

 

قهرمان داستان را به خوبی معرفی کنید
هنگام معرفی قهرمان استوری تلینگ خود، باید به خوبی به سواالت زیر پاسخ دهید:

شخصیت اصلی داستان چه نیازها یا مشکاتی دارد؟	 

چگونه باید آن ها را رفع کند؟	 

اصلی ترین هدف او از رفع نیازهایش چیست؟	 

چالش را فراموش نکنید
همــواره بــه ایــن موضــوع دقــت داشــته باشــید کــه یــک نمونــه داســتان ســرایی عالــی، همــراه 
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ــه در دِل  ــم هم ــا ســراغ داری ــه م ــی ک ــی داســتان های جذاب ــز دارد. تمام ــی نی خــود چالش های

ــرای شــخصیت اصلــی بــه وجــود آمده انــد.  خــود حــاوی مشــکات و چالش هایــی بــوده کــه ب

امــا دقــت داشــته باشــید کــه ایــن چالــش بایــد بــه انــدازه ای ســخت باشــد تــا توجــه مخاطــب 

را بــه ســمت برنــد شــما جلــب کنــد.

داستان خود را مرموز کنید
ــرای مخاطــب کمــی مرمــوز کنیــد.  یکــی از روش هــای داســتان ســرایی ایــن اســت کــه آن را ب

داســتانی کــه انتهــای آن بــرای خواننــده مشــخص باشــد؛ جذابیــت خــود را از دســت خواهــد 

داد. مســلمًا در ایــن حالــت اســت کــه مخاطــب کنجــکاو خواهــد شــد تــا بــرای پاســخ دادن بــه 

مجهــوالت موجــود در ذهنــش، داســتان را تــا انتهــا بخوانــد.
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کپی ممنوع است!
تکنیــک مهــم داســتان ســرایی ایــن اســت کــه آن را مخصــوص کســب و کار خــود تولیــد کــرده و 

از کپــی بــرداری اجتنــاب کنیــد. ســعی کنیــد کــه ابتــدا یــک پرســونا از مخاطبیــن خــود در نظــر 

گرفتــه و ســپس بــا نیازهــا و خواســته های آن هــا آشــنا شــوید .در ادامــه یــک اســتوری تلینــگ 

جــذاب بــرای برنــد خــود طراحــی کنیــد تــا مخاطبیــن شــما نتواننــد از کنــار آن بــه ســادگی عبــور 

کننــد.

آیا با عالیق مخاطبین خود آشنا هستید؟
هــدف شــما ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از اســتوری  تلینــگ توجــه مخاطبــان و مشــتریان را بــه 

ســمت خــود معطــوف کنیــد. ســپس بایــد بدانیــد کــه آن هــا بــه چــه موضوعاتــی عاقــه دارنــد؟ 

مســلما در ایــن حــال می توانیــد یــک اســتوری تلینــگ جــذاب بــرای تأثیر گــذاری بــر روی آن هــا 

خلــق کنیــد.
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اعداد و ارقام را فراموش نکنید
یــک روش storytelling بــرای اینکــه داســتان خــود را جذاب تــر کنیــد؛ اســتفاده از اعــداد و 

ارقــام اســت. مــردم بــه دنبــال اطاعــات دقیــق هســتد و زمانــی کــه شــما از ایــن تکنیک اســتفاده 

می کنیــد؛ بــا رغبــت بیشــتری اســتوری شــما را می  خواننــد. 

داستان خود را جذاب کنید
مهــارت داســتان ســرایی همیــن اســت کــه خواننــده هنــگام خوانــدن داســتان، خســته نشــده و 

انگیــزه خــود را از دســت ندهــد. بدیــن منظــور الزم اســت کــه بــه صــورت حرفــه ای در اســتوری 

ــت خــود را  ــا داســتان جذابی ــد ت ــده ایجــاد کنی ــات غافلگیر کنن ــراز و نشــیب و اتفاق ــگ، ف تلین

حفــظ کنــد. 

صداقت را فراموش نکنید
اگــر می خواهیــد کــه بــا اســتفاده از تکنیــک داســتان ســرایی قلــِب مخاطبیــن خــود را بــه دســت 

آوریــد؛ داســتان خــود را صادقانــه مطــرح کنیــد. بــه عنــوان مثــال اگــر یــک کمپیــن تبلیغاتــی راه 

انداختــه و قصــد شــما حمایــت از افــراد بیــکار اســت؛ امــا در واقــع تمــام تــاش خــود را انجــام 

می دهیــد کــه پیوســته خــود را تبلیــغ کنیــد؛ بدانیــد کــه مخاطــب ایــن را متوجــه می شــود.

توجه به دو فاکتور مهم در استوری تلینگ
در انتهــا دقــت داشــته باشــید کــه بــرای اســتفاده از تکنیــک اســتوری تلینــگ، بایــد از دو فاکتــور 

باورپذیــری و قــدرت احساســات اســتفاده کنیــد. یعنــی اینکــه داســتان شــما نبایــد آنقــدر غیــر 

واقــع بینانــه باشــد کــه مخاطــب در آن شــک کنــد. همچنیــن قــدرت احساســات را در تکنیــک 
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داســتان ســرایی بــه هیــچ عنــوان فرامــوش نکنیــد. چــون اگــر بتوانیــد احساســات مخاطــب را 

بــه گونــه ای حرفــه ای درگیــر کنیــد؛ قســمت اعظمــی از راه را رفته ایــد. 

نکتــه: بــا اینکــه عامــل احساســات بســیار مهــم اســت؛ امــا دقــت داشــته باشــید کــه مخاطــب 

بایــد از لحــاظ منطقــی نیــز قانــع شــود. بنابرایــن داســتان شــما نبایــد بیــش از حــد تخیلــی و 

غیــر واقــع بینانــه باشــد.

        

سخن آخر
ــه  ــن هــدف شــما را ب ــد مخاطبی ــه می توان ــزی اســت ک ــا آن چی ــارت داســتان ســرایی دقیق مه

برندتــان عاقه منــد کنــد. امــا شــرط بــه تحقــق رســیدن ایــن هــدف، ایــن اســت کــه بــه خوبــی 

از تکنیــک داســتان ســرایی اســتفاده کنیــد. عمــل بــه توصیه هایــی کــه در بــاال گفتــه شــد؛ 

ــاط  ــا آن ارتب ــی ب ــه خوب ــده ب ــا خوانن ــد ت ــذاب کن ــدر ج ــما را آنق ــگ ش ــتوری تلین ــد اس می توان

بگیــرد. در ضمــن فرامــوش نکنیــد کــه ارزش هــای مخاطــب را در هنــگام داســتان ســرایی در نظــر 

گرفتــه و در طــول داســتان از آن هــا بــرای برقــرای ارتبــاط بــا مخاطبیــن اســتفاده کنیــد. آیــا شــما 

تاکنــون از روش داســتان ســرایی در تولیــد محتــوا اســتفاده کرده ایــد؟ بــه نظــر شــما راز جــذاب  

کــردن داســتان ســرایی بــرای مخاطــب چیســت؟
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