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ــا را  ــدی م ــدم بع ــم ق ــایی کنی ــا را شناس ــر آنه ــتند و اگ ــم هس ــه مه ــا همیش ترنده
مشــخص مــی کننــد،  در ایــن مقالــه ســه ترنــد بازاریابــی محتــوا در ســال 2018 کــه می 

تواننــد آینــده کســب و کار شــما را تغییــر بدهنــد معرفــی مــی شــوند.

ــی  ــر کس ــرد، کمت ــت می ک ــوا صحب ــی محت ــی از بازاریاب ــش کس ــال پی ــج س ــر پن اگ
متوجــه منظــور او می شــد امــا امــروزه همــه چیــز فــرق کــرده و بازاریابــی محتــوا مانند 
ــه مبحثــی مهــم و شــناخته شــده تبدیــل شــده  ســئو، SEM و رســانه ی اجتماعــی ب
اســت. امــا ایــن مفهــوم هــم ماننــد ســایر مفاهیــم دیجیتالــی، پیوســته دســتخوش 

ــود. ــرات می ش تغیی
ــوا  ــی محت ــی در بازاریاب ــای متفاوت ــش ترنده ــاهد پیدای ــا ش ــته م ــالهای گذش در س
بودیــم ماننــد تبدیــل شــدن نام هــای تجــاری بــه ناشــران، ظهــور ویدئــو و تبلیغــات 
ــده اند.  ــل ش ــی تبدی ــای محتوای ــی از برنامه ه ــش مهم ــه بخ ــی ب ــه همگ ــی ک بوم
حــاال بایــد ببینیــم کــه ســال 2018 چــه چیــزی بــرای بازاریابــی محتــوا در چنتــه دارد؟ 
در ایــن ســال نام هــای تجــاری مشــهور چــه تصمیماتــی بــرای توزیــع محتــوای خــود 

خواهنــد گرفــت؟
بــرای فهمیــدن ایــن موضــوع، یــک بنیــاد مشــاوره نشســتی بیــن المللــی در ســنگاپور 
تشــکیل داد و از بازاریابهــای سرشــناس نام هــای تجــاری مشــهور دعــوت بعمــل آورد 
تــا نظــرات آنهــا را بــه صــورت نفــر بــه نفــر در مــورد ایــن مســئله و ســایر موضوعــات 
مربــوط بــه بازاریابــی جویــا شــود. میزبــان میــز اختصــاص داده شــده بــه بازاریابــی 

محتــوا، آقــای او ژن َانــگ مربــی اصلــی بنیــاد مشــاوره در آســیا بــود.

در ادامه جمع بندی موارد مطرح شده در آن روز آمده است.
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1( شخصی سازی بیش از حد محتوا:
اولیــن ترنــدی کــه شــرکت کننــدگان بــدان اشــاره داشــتند ایــن بــود کــه دیگــر دوره ی 
ــا  ــروزه بازاریاب ه ــده و ام ــف ســر آم ــروه مختل ــرای هــزاران گ ــوا ب ــک محت ــد ی تولی
بــرای هــر گــروه بــه صــورت اختصاصــی هــزاران بخــش محتوایــی تولیــد می کننــد.
علــت ایــن افزایــش چشــم گیر، تولیــِد بیــش از انــدازه ی محتــوا توســط بازاریاب هــا 
ــایت  ــوع، س ــن موض ــه ای ــک ب ــرای کم ــت. ب ــان اس ــای مختلف ش ــرای بخش ه ب
یوتویــوب بــه تازگــی یــک ســرویس تحــت عنــوان Director Mix در اختیــار کابــران 

ــد. ــو در یــک گــروه را فراهــم می کن گذاشــته کــه امــکان ارســال هــزاران ویدئ
ــای  ــر فاکتوره ــت تأثی ــد تح ــاب کن ــدن انتخ ــرای دی ــو را ب ــدام ویدئ ــر ک ــه کارب اینک
زیــادی از قبیــل فاکتورهــای دموگرافیــک، رفتــاری )یعنــی چیــزی کــه جســتجو یــا بــر 
ــه  ــی ک ــی مکان ــد و حت ــود کرده ان ــه دانل ــی ک ــد( نرم افزارهای ــک می کنن روی آن کلی

ــوگل مــپ( اســت. ــات گ ــا اســتفاده از اطالع ــی ی ــد )فیزیک بوده ان
ــی  ــد محتوای ــا می توانن ــاال بازاریاب ه ــات، ح ــی از اطالع ــزان کاف ــن می ــود ای ــا وج ب
را بــه مشــتری ارائــه دهنــد کــه بیشــتر بــه او مربــوط اســت و بــرای خــود او تولیــد 
شــده اســت. بــرای مثــال، اگــر کاربــر بــه دنبــال یــک مغــازه ی وســایل ورزشــی ســت 

ــه او نشــان داد. ــه اســکی را ب ــوط ب ــوی مرب ــوان یــک ویدئ می ت
ــه آن  ــی ب ــه همگان ــن روش و توج ــتفاده از ای ــه اس ــد ک ــان کردن ــرکت کنندگان بی ش
ــق  ــرای خل ــی بالقــوه ب ــوان یــک راســتای آت ــه ایــن روش بعن باعــث شــده اســت ک

ــوا قلمــداد شــود. محت

2( استفاده از افراد تاثیرگذار در حال افزایش است:
ــتفاده از  ــزان اس ــش در می ــرکت کنندگان، افزای ــط ش ــده توس ــرح ش ــدی مط ــد بع ترن
ــذار توســط نام هــای تجاریســت. اگرچــه برندهــای لوکــس و  ــراد مشــهور و تاثیرگ اف
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لوازم آرایشــی ســالهای زیــادی ســت کــه از افــراد مشــهور و سرشــناس بــرای تبلیغــات 
خــود اســتفاده می کننــد، بااین حــال ایــن موضــوع بــرای صنایــع دیگــر تازگــی داشــته 
ــه در  ــتند ک ــهوری هس ــراد مش ــا اف ــراکت ب ــال ش ــا بدنب ــام آنه ــًا تم ــروزه تقریب و ام

ــد. فضــای مجــازی بیشــتر مــورد توجــه مــردم قــرار می گیرن
دلیــل ایــن تغییــر ایــن اســت کــه بازاریاب هــا بــه دنبــال روش قابــل اعتمادتــری بــرای 
تبلیــغ محصــول خــود هســتند. در ایــن راســتا نام های تجــاری کــه در بازاریابی توســط 
افــراد مشــهور بــی تجربــه هســتند اگرچــه بــه دنبــال افــراد بــا موقعیــت اجتماعــی 
قــوی بــا میلیون هــا فالــوور نیســتند امــا درعــوض روی افــراد کمتــر تاثیرگــذار بــا ده 
ــا  ــراد ب ــر اف ــد اگ ــان کردن ــرکت کنندگان بی ــد. ش ــز می کنن ــور تمرک ــزار فال ــد ه ــا ص ی
ــغ  ــه توزیــع محتــوا پولــی هــم دریافــت کننــد، مبل ــرای کمــک ب تاثیرگــذاری کمتــر ب
ــان  ــا عایدش ــا فالورره ــوا ب ــن محت ــار ای ــه از انتش ــزی ک ــت و چی ــی س ــیار اندک بس
می شــود بیشــتر شــامل کســب اطالعــات از افــراد کارشــناس؛ جلــب توجــه بیشــتر و 

یــا دریافــت محصــوالت مجانیســت.
گاهــی بازارایــاب هــا از کارکنــان شرکتشــان بــرای تاثیرگــذاری بــر روی افــراد اســتفاده 
می کننــد کــه نزدیکــی بیشــتری هــم بــه نام تجــاری دارنــد و در زمــان اســتخدام از آنهــا 
خواســته می شــود کــه پیــاِم نــام تجــاری را از طریــق شــبکه ی اجتماعــی شخصی شــان 
بــه مــردم انتقــال دهنــد. اینکــه تاثیرگــذاری افــراد مشــهور در دراز مــدت نیــز مؤثــر 
خواهــد بــود یــا خیــر هنــوز مشــخص نشــده اســت امــا چیــزی کــه مشــخص اســت 
ایــن اســت کــه در ســال 2018 نام هــای تجــاری بیشــتری بــه دنبــال شــراکت بــا افــراد 

مشــهور بــرای توزیــع محتوای شــان در شــبکه های اجتماعــی خواهنــد بــود.

3( بومی سازی محتوا:
ــن  ــادل بی ــه تع ــت ک ــن اس ــرکت کنندگان ای ــط ش ــده توس ــی ش ــد معرف ــن ترن آخری
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ــه  ــد ک ــان کردن ــا بی ــت. آن ه ــر اس ــال تغیی ــی در ح ــی و بوم ــوای جهان ــد محت تولی
قبــالً محتــوا بــه نوعــی در مرکــز تشــکیالتی جهانــی درســت می شــد و بــرای ترجمــه 
ــاری  ــای تج ــروزه نام ه ــد. ام ــال می ش ــی ارس ــه ادارات محل ــانه ب ــراردادن در رس و ق
جهانــی قویــًا بــاور دارنــد کــه ترجمــه ی بخش هــای محتوایــی دیگــر کارســاز نیســت.

ــوب  ــورهای جن ــه کار کش ــی ب ــکیالتی اروپای ــز تش ــده در مرک ــاد ش ــوای ایج محت
شــرقی آســیا نمی آیــد. بنابرایــن امــروزه ادارات محلــی بــه جــای ترجمــه ی محتــوی؛ 
خودشــان آن را تولیــد می کننــد، بــه ایــن صــورت کــه مولفه هــای محتوایــی )تصویــر، 
ســرفصل ها و غیــره( و اســتراتژی ها بــه کارکنــان بومــی داده می شــود ســپس آنهــا از 
ســرمایه های رســانه ای بــرای ایجــاد محتــوای مناســب خودشــان اســتفاده می کننــد.

نــه تنهــا ایــن فراینــد تولیــد محتــوا بــرای بازارهــای محلــی مناســب تر اســت بلکــه 
ــان را  ــوص خودش ــوای مخص ــه محت ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــی ای ــه ادارات محل ب
تولیــد کننــد کــه بــا تولیــد یــک محتــوای واحــد جهانــی تفــاوت دارد. بیشــتر شــرکت  
کننــدگان نشســت بــاور داشــتند کــه هنــوز هــم بــر ســر ایــن موضــوع، بیــن ادارات 
ــد  ــال 2018، تولی ــوب س ــرد محب ــا رویک ــود دارد ام ــی وج ــی تنش های ــی و جهان محل

محتــوای محلــِی بیشــتر خواهــد بــود.
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