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یکــی از مهــم تریــن عرصه هــای رقابــت در دنیــای کســب و کارهــای آنالیــن فعالیــت 

ــما را  ــی ش ــت کل ــد موفقی ــت در آن می توان ــه موفقی ــت ک ــال اس ــای دیجیت در دنی

تــا حــد زیــادی تضمیــن کنــد. اســتراتژی محتــوا بــه شــما کمــک می کنــد، بتوانیــد 

محتوایــی تاثیرگــذار، مناســب و عالــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد بــه اهــداف مــورد 

نظرتــان در کســب و کار خــود برســید. 

ــت در  ــف، فعالی ــازمان های مختل ــرکت ها و س ــا، ش ــان برنده ــدید می ــت ش در رقاب

ــل شــده اســت  ــت تبدی ــن جبهه هــای رقاب ــم تری ــی از مه ــه یک ــال ب ــای دیجیت دنی

کــه موفقیــت در آن می توانــد موفقیــت کلــی شــما را تــا حــد زیــادی تضمیــن کنــد. 

ــی تاثیرگــذار، مناســب  ــد محتوای ــد، بتوانی ــه شــما کمــک می کن ــوا ب اســتراتژی محت

و عالــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد بــه اهــداف مــورد نظرتــان در کســب و کار خــود 

ــا صفــر تــا صــد اســتراتژی محتــوا بیشــتر آشــنا خواهیــم  ــه ب برســید. در ایــن مقال

شــد.
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استراتژی محتوا چیست؟

ــی  ــی ب ــش کاف ــات و دان ــدون اطالع ــد ب ــروز شــما نمی توانی ــگ ام ــت تنگاتن در رقاب

ــکار  ــک راه ــب ی ــوای مناس ــد محت ــوید. تولی ــه کار ش ــت ب ــه آب زده و دس ــدار ب گ

بســیار کاربــردی اســت کــه بــه کمــک آن شــما می توانیــد بازاریابــی و تبلیــغ کنیــد، 

اطــالع رســانی کنیــد، تعــداد مخاطبــان خــود را بــه شــکل چشــم گیــری افزایــش داده 

و بــه هــر هــدف مــورد نظرتــان برســید.

اولیــن و مهــم تریــن گام بــرای داشــتن یــک ســایت و شــبکه اجتماعــی بــا محتــوای 

مناســب، تدویــن اســتراتژی محتــوا اســت. اســتراتژی محتــوا تعییــن سیاســت های 

کلــی بــرای تولیــد محتــوا، نحــوه انتشــار، زمــان بنــدی، ســاختار و فاکتورهــای دیگــر 
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ــد  ــک می کن ــایت کم ــک س ــد ی ــا کارمن ــر و ی ــوان مدی ــه عن ــما ب ــه ش ــه ب ــت ک اس

ــه بایــد آن را تهیــه کنیــد. بدانیــد دقیقــا از یــک محتــوا چــه می خواهیــد و چگون

بــرای اســتراتژی محتــوا تعاریــف گوناگونــی وجــود دارد کــه در مفهــوم کلی بــا یکدیگر 

مشــترک بــوده امــا ممکــن اســت در جزئیــات بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند. بــه طــور 

ــه  ــا ب ــه انجــام داده ت ــه کارهــا را چگون ــد ک ــه شــما می گوی ــن اســتراتژی ب ــی ای کل

هــدف مــورد نظرتــان برســید. 

چرا استراتژی محتوا مهم است؟

ــرای یــک کشــتی بــدون مقصــد هــر  احتمــاال ایــن مثــال را بارهــا شــنیده  اید کــه ب

ــرای  ــز ب ــف باشــد. در صورتــی کــه شــما نی ــا مخال ــاد موافــق و ی ــد ب ــادی می توان ب

ســایت، وبــالگ و یــا شــبکه اجتماعــی خــود هــدف خاصــی نداشــته باشــید، دقیقــا 

ــوده و چــه کاری مضــر اســت.  ــد ب ــرای شــما مفی ــد چــه کاری ب نمی دانی

احتمــاال هــر چنــد وقــت یــک بــار بــا ایــن چالــش مواجــه می شــوید کــه چــه موضوع 

جدیــدی را بــرای نــگارش پیــدا کنیــد؟ آن را بــه چــه ســبکی بنویســید؟ آیــا نوشــتن 

آن بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود؟ آیــا موضــوع مــورد نظرتــان بــا کلیــات ســایت 

همخوانــی و تناســب دارد؟ آیــا بــا هــدف و یــا اهــداف شــما در یــک راســتا هســت؟ 

در صورتــی کــه شــما یــک اســتراتژی محتــوای دقیــق و خــوب نداشــته باشــید، حتــی 
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ــت  ــود موفقی ــد در کار خ ــز نمی توانی ــده نی ــئو ش ــی و س ــوای عال ــتن محت ــا نوش ب

چندانــی بــه دســت آوریــد.

استراتژی محتوا چه مزایایی برای شما به دنبال خواهد داشت؟

در صورتــی کــه شــما یــک برنامــه و اســتراتژی دقیــق بــرای محتواهــای ســایت خــود 

ــری نوشــته و در  ــان را در زمــان بســیار کوتاه ت ــوای مــورد نظرت داشــته باشــید، محت

زمــان خــود صرفــه جویــی می کنیــد.

محتواهــای نــگارش شــده در ســایت شــما یکپارچگــی بســیار عالــی پیــدا می کنــد. 	 

ایــن یــک پارچگــی توســط گــوگل قابــل تشــخیص بــوده و باعــث ارتقــای ســئوی 

ســایت شــما خواهــد شــد.
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می توانید یک محتوای هدفمند و درست تهیه کنید.	 

نســبت بــه رقبــای خــود در بــازار برتــری نســبی پیــدا کــرده و مخاطبــان شــما در 	 

ســایت و شــبکه اجتماعــی شــما ســردرگم نخواهنــد بــود.

بازدهــی شــما تــا حــد بســیار زیــادی بــاال رفتــه و می توانیــد در زمــان کوتــاه تــری 	 

بــه اهــداف مــورد نظرتــان دسترســی پیــدا کنید.

 

مراحل تدوین استراتژی محتوا

بــرای آن کــه بتوانیــد یــک اســتراتژی محتــوای کاربــردی و موفــق تدویــن کنیــد، بایــد 

مراحــل چندگانــه زیــر را بــه ترتیــب در نظــر گرفتــه و بــه مرحلــه اجــرا درآوریــد.

مرحله اول: هدف گذاری

مهــم تریــن مســاله بــرای تدویــن اســتراتژی تعییــن هــدف و یــا اهــداف بــرای خــود 

اســت. در صورتــی کــه شــما دقیقــا بدانیــد از کســب و کار خــود چــه می خواهیــد، 

می توانیــد بــرای رســیدن بــه آن برنامــه ریــزی کنیــد. درســت برعکــس اگــر هــدف 

شــما دقیــق و مشــخص نباشــد، شــما هــر روز یــک کار متفــاوت انجــام خواهیــد داد 

کــه ممکــن اســت بــا کارهــای روزهــای قبلتــان کامــال متفــاوت باشــد. در ایــن صــورت 

مطمئــن باشــید روی موفقیــت را هیــچ گاه نخواهیــد دیــد!
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هــر کســب و کار، وبــالگ و شــبکه اجتماعــی می توانــد اهــداف مختلفــی بــرای خــود 

در نظــر بگیــرد. بــرای مثــال:

ممکن است شما به دنبال افزایش نرخ تبدیل سایت خود باشید.	 

شاید بخواهید ترافیک و بازدید از سایت خود را باال ببرید.	 

ممکن است بخواهید میزان مشارکت مخاطبان سایت خود را باال ببرید.	 

شــاید بخواهیــد نحــوه اســتفاده از خدمــات و محصــوالت خــود را آمــوزش داده و 	 

یــا ویژگی هــای جدیــد و منحصــر بــه فــرد محصــوالت و خدمــات خــود را معرفــی 

. کنید

ممکن است به دنبال برندینگ باشید.	 

همچنین شاید بخواهید از طریق سایت خود به درآمدزایی برسید.	 

هــدف شــما از طراحــی ســایت و یــا هرگونــه فعالیــت در دنیــای مجــازی هــر کــدام 

ــرای تولیــد  ــا آن ب ــا هــر چیــز دیگــری باشــد، بایــد متناســب ب از اهــداف فــوق و ی

محتــوای اصولــی و مناســب یــک اســتراتژی کارآمــد داشــته باشــید.

نکتــه مهــم در هــدف گــذاری آن کــه اهــداف قابــل دسترســی در نظــر بگیریــد. یعنــی 

منطقــی فکــر کــرده و بلندپروازی هــای غیــر منطقــی نکنیــد. دوم آن کــه هــدف خــود 

را دقیقــا مشــخص کنیــد. بــرای مثــال هــدف خــود را افزایــش فــروش در نظــر نگیرید، 
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دقیقــا مشــخص کنیــد کــه مثــال در ســه مــاه آینــده می خواهیــد فــروش خــود را 30 

درصــد افزایــش دهیــد.

 

مرحله دوم: بررسی وضعیت کسب و کار از نگاه خودتان

ــرای کســب و کارتــان مشــخص  ــا اهــداف دقیــق خــود را ب بعــد از آن کــه هــدف ی

ــورد  ــداف م ــا اه ــدر ب ــد و چق ــرار داری ــا ق ــا در کج ــد االن دقیق ــد ببینی ــد، بای کردی

نظرتــان فاصلــه داریــد. بــرای آن کــه بتوانیــد بــه دیــد درســت و دقیقــی از وضعیــت 

کســب و کارتــان برســید، بــه ســواالت زیــر بــه طــور کامــل پاســخ دهیــد. بهتــر اســت 

ــور  ــه ط ــدا ب ــد بع ــا بتوانی ــذ آورده ت ــب روی کاغ ــور مرت ــه ط ــود را ب ــخ های خ پاس

جامــع روی آن بحــث کنیــد.
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ــگارش یــک 	  ــرای ن ــا ب ــرادی نوشــته می شــود؟ آی ــوای شــما توســط چــه اف محت

محتــوا یــک تیــم متشــکل از نویســنده، ســئوکار، تدوینگــر و غیــره داریــد و یــا صفر 

ــر انجــام می دهــد؟ ــا صــد کار را یــک نف ت

درآمــد ســایت و کســب و کار شــما از کجا اســت و پــر فروش   تریــن و پردرآمدترین 	 

محصــوالت و خدمات شــما چــه چیزهایی هســتند؟

نیــاز بــازار بیشــتر بــه خــود محصول اســت و یــا بایــد روی بازاریابــی و یــا تبلیغات 	 

ــتر کار کنید؟ بیش

آیــا تیــم فــروش و بازاریابــی شــما بــه خوبــی عمــل می کنــد؟ چــه پارامترهایــی را 	 

بــرای فــروش و معرفــی در نظــر می گیرنــد؟

ــال فــروش شــما 	  مشــتریان شــما دقیقــا چــه کســانی هســتند؟ مهــم تریــن کان

ــی؟ ــا تلفن ــوری و ی ــن، حض ــت؟ آنالی چیس

در حــال حاضــر چــه فاکتورهایــی بــرای نــگارش محتوا رعایــت می شــود و موضوع 	 

اصلــی محتواهــای قرار داده شــده در ســایت چیســت؟

تعــداد کاربــران جدیــدی کــه در ماه هــای اخیــر بــه شــما پیوســته انــد چنــد نفــر 	 

بــوده اســت؟

چه تعداد محتوای شما به اشتراک گذاشته شده است؟	 

میزان مشارکت مخاطبان با سایت و کسب و کار شما چقدر است؟	 

و ...	 

8



چگونه با استراتژی محتوا سایت خود را تکان دهیم؟

www.modireweb.com

ــک  ــد ی ــد بتوانی ــه شــما کمــک می کن ــا ب ــدی آنه ــع بن ــن ســواالت و جم بررســی ای

دیــد جامــع و کامــل نســبت بــه شــرایط کنونــی کســب و کار و ســایت خــود پیــدا 

کــرده و ببنیــد دقیقــا بــا اهــداف خــود چقــدر فاصلــه داریــد.

 

قدم سوم: بررسی وضعیت کنونی توسط ابزارهای تحلیل

بعــد از آن کــه بــه ســوال        های اساســی خــود پاســخ دادیــد، بایــد بتوانیــد ســایت خود 

ــای  ــد از ابزاره ــما می توانی ــد. ش ــی کنی ــر بررس ــر و اصولی ت ــکل تخصصی    ت ــه ش را ب

ــد  ــی مانن ــای مختلف ــرده و فاکتوره ــتفاده ک ــس اس ــوگل آنالیتیک ــد گ ــی مانن مختلف

ــرخ پــرش، ســرعت بارگــزاری، تعــداد بازدیدهــای  زمــان ســپری شــده در ســایت، ن

صفحــات مختلــف ســایت، موقعیــت جغرافیایــی مخاطبــان و محــدوده ســنی آنهــا، 

تعــداد و کیفیــت بــک لینک هــا، اعتبــار دامنــه ســایت و اطالعــات مفیــد دیگــری را 

کســب کــرده و از آنهــا بــرای تدویــن اســتراتژی محتــوا کمــک بگیریــد.
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قدم چهارم: کلمات کلیدی سایت خود را بررسی کنید

شــما همچنیــن می توانیــد بفهمیــد کــه پربازدیدتریــن و ضعیــف تریــن کلمــه کلیــدی 

ســایت شــما چیســت؟ بــا دانســتن ایــن مســاله می توانیــد بدانیــد روی چــه کلمــات 

کلیــدی بایــد تمرکــز بیشــتری کــرده و روی آنهــا کار کنیــد.

ــای  ــف Keywordplanner، Kwfinder و ابزاره ــای مختل ــا ابزاره ــد ب ــما می توانی ش

دیگــر کلمــات کلیــدی مناســب کســب و کارتــان پیــدا کــرده و روی آنهــا کار کنیــد. 

شــما می توانیــد ســواالت و کلمــات پــر بازدیــدی کــه جامعــه هــدف، در زمینــه کاری 

شــما جســت و جــو می کننــد را پیــدا کــرده و آنهــا را در تدویــن اســتراتژی محتــوای 

خــود بگنجانیــد.

همچنیــن شــما بایــد بــه لحــن و زبــان محتــوای خــود متناســب بــا حــوزه کاری خــود 

ــرای مثــال اگــر شــما یــک ســایت و یــا خدمــات در حــوزه زیبایــی،  توجــه کنیــد. ب

ــرم  ــی و گ ــا حــدی خودمان ــد ت ــان شــما می توان ــد، زب ــان داری ــا نوجوان ــات و ی ادبی

باشــد. امــا اگــر حــوزه کاری شــما تخصصــی و علمــی اســت، لحــن شــما بایــد کمــی 

ــوا و  ــه تناســب لحــن محت ــا ب ــه حتم ــن مرحل ــر باشــد. در ای ــاوت ت ــر و متف جدی ت

حــوزه کاریتــان نیــز توجــه داشــته باشــید.

نکتــه مهــم دیگــر آن کــه اســتراتژی محتــوا تنهــا شــامل محتــوای متنــی نمی شــود، 

شــما بایــد تمامــی آنالیزهــا و بررســی های فــوق را روی محتواهــای مختلــف ســایت 

خــود از فیلــم و عکــس و پادکســت تــا محتــوای متنــی اعمــال کنیــد.
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قدم پنجم: بررسی رقبا

در ایــن مرحلــه از تدویــن اســتراتژی محتــوا بایــد بتوانیــد رقبــای خــود را بررســی کرده 

و بــا علت هــای موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت آنهــا آشــنا شــوید. انجــام ایــن کار نیــز 

بســیار ســاده اســت. کافــی اســت کلمــات کلیــدی حــوزه کاریتــان را در موتورهــای 

جســت و جــو ســرچ کــرده تــا ســایت های پــر بازدیــدی کــه در صــدر نتایــج جســت 

و جــو نمایــش داده می شــوند، ببینیــد. می توانیــد وارد ســایت آنهــا شــده، امکانــات 

ــا را  ــت آنه ــای موفقی ــرده و علت ه ــی ک ــا را بررس ــای آنه ــد، محتواه ــا را بینی آنه

بشناســید.

ــد وارد  ــما می توانی ــد. ش ــا نکنی ــود اکتف ــی خ ــای ایران ــه رقب ــا ب ــه تنه ــن مرحل در ای

کلمــات کلیــدی مــورد نظرتــان را بــه زبــان انگلیســی نیــز جســت و جــو کــرده و بــا 

ــوید. ــنا ش ــز آش ــابه نی ــایت های مش ــی س ــای خارج نمونه ه

قدم ششم: بررسی رفتار مشتری

ــوان صاحــب یــک ســایت و یــا کســب و کار، جلــب  تمامــی اقدامــات شــما بــه عن

ــایت و  ــه س ــت. هرچ ــکاری اس ــروش و هم ــزان ف ــش می ــتری و افزای ــت مش رضای

ــود را  ــان خ ــتریان و مخاطب ــداد مش ــد تع ــا نتوانی ــد، ام ــوب باش ــما خ ــات ش خدم

ــرای آن کــه بتوانیــد  ــرآورده نخواهــد شــد. ب افزایــش دهیــد، هــدف اصلــی شــما ب
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تعــداد مشــتریان و مخاطبــان خــود را افزایــش دهیــد، بایــد در اســتراتژی محتــوای 

ــال چــه چیــزی هســتند؟ ــه دنب ــان شــما ب خــود دقیقــا بدانیــد مخاطب

شــما می توانیــد از طریــق پرســش نامــه، ارســال ایمیــل، نظــر ســنجی تلفنــی و غیــره 

متوجــه شــوید کــه نیازهــای اصلــی مخاطبــان شــما چیســت؟ الگوهــای رفتــاری آنهــا 

چگونــه اســت؟ ویژگی هــای شــخصیتی آنهــا چگونــه اســت و غیــره؟ در صورتــی کــه 

پاســخ بــه ایــن نیازهــا را در تدویــن اســتراتژی محتــوای خــود بگنجانیــد، می توانیــد 

خــود را بــه موفقیــت، بســیار نزدیــک کنیــد.

قدم هفتم: بررسی اطالعات و برنامه ریزی

در گام آخــر تدویــن اســتراتژی محتــوا بایــد تمامــی اطالعــات کســب شــده و اهــداف 

ــد.  ــل کنی ــا تبدی ــه داده و دیت ــات خــام را ب ــرده و اطالع ــان را بررســی ک ــورد نظرت م
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بــرای ایــن برنامــه ریــزی حتمــا یــک گــروه متخصــص تشــکیل داده و ســعی کنیــد 

تمامــی جوانــب و مــوارد را بســنجید.

انواع تدوین استراتژی محتوا

در بخش هــای بــاال بــا مفهمــوم اســتراتژی محتــوا و مراحــل تدویــن آن آشــنا شــدیم. 

ــرای  ــی دارد و ب ــه انواع ــوا چ ــتراتژی محت ــم اس ــم بدانی ــش می خواهی ــن بخ در ای

ــم؟ ــم انجــام دهی طراحــی و تدویــن آن چــه کارهایــی می توانی

محتوای سریالی

ــوای ســریالی  ــد محت ــوا، تولی یکــی از روش هــای تدویــن و طراحــی اســتراتژی محت

ــزرگ را  ــوع ب ــک موض ــود ی ــوزه کاری خ ــون ح ــی پیرام ــن طراح ــما در ای ــت. ش اس

انتخــاب کــرده و بــرای آن محتواهــای چنــد قســمتی تولیــد خواهیــد کــرد. محتــوای 

ســریالی حــس کنجــکاوی و اشــتیاق مخاطبــان را بــر انگیختــه و آنهــا را بــه مخاطبــان 

همیشــگی شــما تبدیــل خواهــد کــرد. ایــن نــوع محتــوا بــرای محتواهــای آموزشــی 

بســیار مفیــد و مناســب خواهــد بــود.

ایجاد محتوای جذاب و چندگانه

ــذاب و  ــوای ج ــاد محت ــوا، ایج ــتراتژی محت ــی اس ــای طراح ــر از روش ه ــی دیگ یک
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چندگانــه اســت. بــرای آن کــه در بــازار رقابــت شــدید پیرامــون یــک کلمــه کلیــدی 

ســایت شــما بتوانــد جــز اولین هــا باشــد، بایــد بتوانیــد یــک محتــوای جــذاب همــراه 

ــا  ــی اکتف ــوای متن ــه محت ــا ب ــید. تنه ــته باش ــاوت داش ــد و متف ــای جدی ــا ایده ه ب

ــز اســتفاده کنیــد. ــره نی ــر، انیمیشــن و غی نکــرده و از پادکســت، کلیــپ، تصوی

 

 

ارائه اطالعات مفید و مرتبط 

ــی و  ــه بازاریاب ــوط ب ــای مرب ــا از محتواه ــود را تنه ــایت خ ــما س ــه ش ــی ک در صورت

ــد  ــان خــود ایجــاد خواهی ــن احســاس را در مخاطب ــد، ای ــر کنی ــی محصــول پ معرف

کــرد کــه تنهــا قصــد شــما فــروش محصــوالت و ارائــه خدمــات اســت. بــرای آن کــه 

بتوانیــد تاثیــر مثبتــی بــر طــرز نــگاه مخاطبــان خــود داشــته باشــید، ســعی کنیــد در 

کنــار معرفــی محصــوالت و خدمــات مقــاالت جدیــد و بــه روز در حوزه هــای مرتبــط 
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کاری خــود بــه خواننــده ارائــه کنیــد تــا در آنهــا احســاس امنیــت و اعتمــاد ایجــاد 

کنیــد.

استفاده از قانون میکرو ثانیه

یکــی دیگــر از روش هــای تدویــن بازاریابــی محتــوا، اســتفاده از قانــون میکــرو ثانیــه 

اســت. همــان طــور کــه می دانیــد در دنیــای امــروز ســرعت حــرف اول را می زنــد و 

افــراد دیگــر وقــت خــود را بیهــوده هــدر نمی دهنــد. ایــن مســاله در تدوین اســتراتژی 

محتــوا نیــز تاثیــر بســیار زیــادی گذاشــته اســت. بســیاری از شــرکت ها بــا طراحــی 

ــه  ــود را ب ــوالت خ ــات و محص ــه ای، خدم ــد ثانی ــاه و چن ــای کوت ــاخت کلیپ ه و س

خوبــی بــه جامعــه هــدف خــود معرفــی کــرده و در زمــان کوتاهــی بــه اهــداف مــورد 

ــند. ــان می رس نظرش

استفاده از گیمیفیکشن

گیمیفیکشــن اســتفاده از ابــزار بــازی در ارائــه محتــوا بــه خصــوص محتــوای آموزشــی 

ــی از  ــذت مقاوت ــازی و ل ــر ب ــه در براب ــه ا    ی اســت ک ــه گون اســت. ذهــن انســان ها ب

خــود نشــان نــداده و در صورتــی کــه یادگیــری همــراه بــا بــازی باشــد، تاثیــر بســیار 

زیــادی بــر مخاطــب خواهــد گذاشــت. یکــی دیگــر از روش هــای طراحــی اســتراتژی 
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محتــوا اســتفاده از بــازی بــرای ایجــاد مشــارکت کاربــران در فعالیت هــای ســایت و 

کســب و کار اســت.

 مقاله مرتبط: گیمیفیکیشن چیست و چه تاثیری بر کسب و کار شما می گذارد؟

فاکتورهای ضروری برای تدوین یک استراتژی محتوای قوی

در ایــن بخــش از مقالــه می خواهیــم شــما را بــا فاکتورهــای مهمــی کــه بــه شــما در 

جهــت تدویــن اســتراتژی محتــوای قــوی کمــک می کنــد، آشــنا کنیــم. 

سئوی سایت خود را در نظر بگیرید

ــد در  ــود بای ــوای خ ــتراتژی محت ــن اس ــه در تدوی ــی ک ــن فاکتورهای ــی از مهم تری یک

نظــر بگیریــد، ســئوی ســایت و محتــوا اســت. شــما بایــد بــه خوبــی بــا اصولــی مانند 

ــی  ــوگل، چگونگ ــف گ ــای مختل ــط، الگوریتم ه ــی و مرتب ــدی اصل ــات کلی ــداد کلم تع
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پراکندگــی کلمــات کلیــدی در متــن، پاراگــراف بنــدی، اصــول نگارشــی، امــال صحیــح 

کلمــات و غیــره آشــنا بــوده و بتوانیــد آنهــا را در طراحــی اســتراتژی محتــوا در نظــر 

بگیریــد.

ــراه  ــه هم ــد ]ب ــئو بدانی ــت از س ــه الزم اس ــت؟ هرآنچ ــئو چیس ــط: س ــب مرتب مطل

ــو[ ویدئ

یک لحن ثابت داشته باشید

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، بــرای هــر محتــوا متناســب بــا مضمــون 

ــد یــک شــخصیت  ــرای آن کــه بتوانی ــد. ب ــف اســتفاده کنی خــود از لحن هــای مختل

ثابــت در ســایت داشــته باشــید، بهتــر اســت تمــام محتواهــای ســایت خــود را بــا 

یــک لحــن بنویســید.

یک محتوای کامل و جامع ارائه دهید

مســاله ای دیگــر کــه بــه شــما در تدویــن یــک اســتراتژی محتــوای کاربــردی کمــک 

می کنــد، آن اســت کــه بــه دنبــال نــگارش یــک محتــوای جامــع و کامــل باشــید. بــه 

تیــم نویســندگان خــود بگوئیــد بیــش از آن کــه بــه دنبــال جلــب رضایــت موتورهــای 

جســت و جــو باشــند، بخواهنــد یــک موضــوع را بــه طــور کامــل بــه مخاطبــان خــود 

معرفــی کــرده و بــه تمامــی پرســش های احتمالــی آنهــا پاســخ دهنــد.
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از فراخوان به عمل استفاده کنید

ــارکت  ــش مش ــه افزای ــر ب ــد منج ــه می توان ــق ک ــیار موف ــای بس ــی از فاکتوره یک

مخاطبــان در فعالیت هــای ســایت شــما شــود، اســتفاده از call to action یــا فراخوان 

ــد یــک محصــول،  ــه خری ــد شــامل دعــوت ب ــد می توان ــن فراین ــه عمــل اســت. ای ب

اشــتراک خبرنامــه، پــر کــردن یــک پرســش نامــه و غیــره باشــد.

مطلب مرتبط: Call to Action یا فراخوان به عمل چیست؟

داستان سرایی کنید

ــان شــما  ــی روی مخاطب ــر مثبت ــد تاثی ــوای شــما بتوان ــه اســتراتژی محت ــرای آن ک ب

بگــذارد، می توانیــد از داســتان ســرایی بــرای خلــق ایــده و ایجــاد جذابیــت بیشــتر 

در محتــوای خــود اســتفاده کنیــد. یــک محتــوای خشــک و بــی روح نــه تنهــا تاثیــر 

مثبتــی روی مخاطبــان شــما نگذاشــته بلکــه آنهــا را دلســرد خواهــد کــرد.
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جمع بندی

اســتراتژی محتــوا یــک برنامــه ریــزی کلــی اســت کــه بــه شــما نشــان می دهــد بــرای 

رســیدن بــه اهــداف خــود دقیقــا بایــد چــه کاری انجــام دهیــد؟ بــرای تدویــن یــک 

اســتراتژی محتــوای مناســب بایــد مراحــل مختلفــی ماننــد هــدف گــذاری، بررســی 

ــه  ــن ب ــوا همچنی ــتراتژی محت ــد. اس ــام دهی ــزی را انج ــی و برنامه   ری ــت کنون وضعی

روش هــای مختلفــی ماننــد محتــوای ســریالی، میکــرو ثانیــه، تولیــد محتــوای جــذاب 

ــا  ــد از آنه ــا حــوزه کاری خــود می توانی ــه متناســب ب ــه انجــام می شــود ک و چندگان

اســتفاده کنیــد.
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