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ــما  ــن ش ــردن مخاطبی ــوب ک ــرای میخک ــاده ب ــک روش خارق الع ــرایی ی ــتان س داس

اســت. اگــر در مــورد اســتوری تلینــگ و مزیت هــای آن اطالعــی نداریــد؛ ایــن مطلــب 

را بخوانیــد.

 

روبــاه و زاغ، دهقــان فــداکار، چوپــان دروغ گــو، تصمیــم کبــری و ... مطمئــن هســتم 

ــتان ها  ــن داس ــا ای ــتید؛ ب ــب هس ــن مطل ــدن ای ــال خوان ــه در ح ــما ک ــر ش ــه اکث ک

آشــنایی داریــد. حتــی اطمینــان دارم کــه همیــن االن می توانیــد خالصــه ای از ایــن 

داســتان  ها را روی یــک تکــه کاغــذ بنویســید. امــا چــرا بــا وجــود اینکــه مــا خیلــی از 

مطالــب درســی دوران مدرســه را فرامــوش کرده ایــم؛ امــا ایــن داســتان ها در ذهــن 

ــتوری  ــا اس ــرایی ی ــتان س ــت داس ــوال در اهمی ــن س ــخ ای ــده اند؟ پاس ــک ش ــا ه م

ــه اســت. ــر روی انســان ها نهفت ــر آن ب ــگ و تاثی تلین

ــا داســتان های مــادر بــه خــواب  ــا داســتان بــزرگ شــده ایم. ابتــدا ب مــا انســان ها ب

می رفتیــم، ســپس بــا قصه هــای کتاب هــای درســی آشــنا شــدیم و االن هــم جــذب 

ــه داســتان  ــگار عالقــه ب ــه فیلــم می شــوند. ان داســتان هایی می شــویم کــه تبدیــل ب

ســرایی و گــوش دادن بــه آن، در وجــود مــا نهفتــه شــده اســت. امــا موضــوع زمانــی 

ــی در  ــت داســتان گوی ــش و خــالق، از اهمی ــه انســان های دوراندی ــر شــد ک جالب ت

کســب و کار اســتفاده کردنــد. نتیجــه ایــن عمــل، عاشــق کــردن مشــتریان بــود و باعث 
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شــد کــه برنــد آن هــا جهانــی شــود. اگــر شــما بتوانیــد از داســتان گفتــن در بازاریابــی 

کســب و کار خــود اســتفاده کنیــد؛ قلــب مشــتریان خــود را تســخیر خواهیــد کــرد. در 

ادامــه شــما را بــا مبحــث جــذاب داســتان ســرایی آشــنا خواهــم کــرد.

 

 

استوری تلینگ چیست؟ | داستان سرایی یعنی چه

داســتان ســرایی بــه انگلیســی معــادل story telling بــوده و معنــی اســتوری تلینــگ 

ــن بخــش  ــر اســت. در ای ــن براب ــی و داســتان گفت ــد داســتان گوی ــی مانن ــا کلمات ب

بــه دنبــال پاســخ بــه یــک ســوال مهــم هســتیم: storytelling چیســت ؟ داســتان 

ــم و  ــر در انتقــال مفاهی ــا اســتوری تلینــگ یکــی از شــیوه های بســیار مؤث ســرایی ی
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رویدادهــا بــرای مخاطبیــن اســت. هــر چنــد معنــی داســتان ســرایی بــرای همــه مــا 

مشــخص اســت؛ امــا اهــل فــن از آن بــه عنــوان یــک هنــر بــرای ورود بــه ذهــن افراد 

یــاد می کننــد. بــا اســتفاده از داســتان نویســی شــما قــدرت تجســم را در مخاطبیــن 

ــد. ــرار می کنن ــاط برق ــا شــما ارتب ــر ب ــرده و آن هــا راحت ت خــود ایجــاد ک

      

ــات  ــک احساس ــن و تحری ــرد storytelling در برانگیخت ــوم و کارب ــن مفه اصلی تری

مخاطبیــن بــوده و اثــرات قابــل توجهــی را در انســان ایجــاد می کنــد. شــاید برایتــان 

جالــب باشــد کــه بدانیــد طبــق آمــار، تولیــد محتــوا بــا داســتان در بــاالی %90 اوقــات 

ــزی  ــان چی ــا هم ــه دقیق ــب توج ــد. جل ــب می کن ــود جل ــه خ ــان ها را ب ــه انس توج

اســت کــه در بازاریابــی، تبلیغــات بــه دنبــال آن هســتند. زمانــی کــه شــما بتوانیــد 

در وهلــه اول توجــه مخاطــب را بــه خــود جلــب کنیــد؛ آن گاه می توانیــد قدم هــای 

بعــدی را جهــت فــروش محصــوالت یــا خدمــات خــود برداریــد. در اینجــا ایــن نویــد 

را بــه شــما می دهیــم بــه محــض اینکــه درک کردیــد کــه محتــوای داســتان چیســت 

و از آن در امــور بازاریابــی خــود اســتفاده کردیــد؛ مخاطبیــن شــما مشــتاق شــنیدن 

ــتند. ــتان هایتان هس داس
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ویژگی های محتوای داستان 

در قســمت قبــل بــا معنــی داســتان نویســی آشــنا شــدیم، امــا یــک داســتان گویــی 

ــی  ــما معرف ــه ش ــی را ب ــمت پارامترهای ــن قس ــی دارد؟ در ای ــه ویژگی های ــوب چ خ

ــرد. ــد ک ــر خواه ــما را جذاب ت ــتان ش ــوای داس ــه محت ــم ک می کنی

سرگرم کننده است	 

محتــوای شــما بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه مخاطبیــن بــه خوانــدن آن اشــتیاق پیــدا 

کــرده و خوانــدن آن را بــه اتمــام برســانند. 
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آموزنده است	 

ــد.  ــوزش ده ــا آم ــه آن ه ــزی را ب ــه چی ــتند ک ــی هس ــق محتواهای ــن عاش مخاطبی

ــا اشــتیاق  ــزد آن هــا کــم رنــگ شــده و ب ــوا ن ــه تبلیغاتــی محت در ایــن صــورت جنب

ــد. ــام می دهن ــما را انج ــته ش ــتری خواس بیش

مناسب برای افراد مختلف	 

ــد؛ کاری  ــه خــود جلــب کن ــد نظــر تمامــی انســان ها را ب تولیــد محتوایــی کــه بتوان

دشــوار اســت. امــا دقــت کنیــد کــه محتــوای شــما بایــد طــوری باشــد کــه بتوانــد 

ــروه ســنی( جــذاب باشــد. ــا هــر گ ــن هدف تان)ب ــرای مخاطبی ب

روان باشد	 

داســتان ســرایی جــای بــه کار بــردن کلمــات پیچیده و فلســفی نیســت! بلکه داســتان 

بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه خواننــده هنــگام خوانــدن هیــچ مشــکلی نداشــته و زود 

بــا داســتان ارتبــاط بگیــرد.

پیام را برساند	 

ــه  ــرده و آن را ب ــان ک ــود پنه ــم در خ ــی و مه ــام اصل ــک پی ــتان ها ی ــی داس تمام

ــام  ــدا پی ــد ابت ــد. شــما هــم بای ــال می دهن ــه مخاطــب انتق صــورت نامحســوس ب

ــد. ــرار دهی ــتان ق ــرده و در داس ــاب ک ــود را انتخ ــی خ اصل

در ذهن جاودانه شود	 

چــرا مــا هنــوز داســتان تصمیــم کبــری را بــه خاطــر داریــم و گاهــی هــم در زندگــی 
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ــا بــوده کــه در  ــدازه ای زیب ــه ان روزمــره از آن مثــال می زنیــم؟ چــون ایــن داســتان ب

ــا شــما هــم می توانیــد داســتان را طــوری انتقــال  ذهــن مــا هــک شــده اســت. آی

دهیــد کــه در ذهــن مخاطبیــن ثبــت شــود؟

شخصیت داشته باشد	 

ــان  ــان قهرم ــا هم ــک شــخصیت ی ــگ، وجــود ی ــی در اســتوری تلین ــن اصل ــک رک ی

داســتان اســت. اگــر همچیــن شــخصی وجــود نداشــته باشــد؛ داســتان گفتــن بــی 

معنــی اســت.

بیش از حد تخیلی نباشد	 

شــاید شــما هــم دیــده باشــید کــه گاهی فیلــم هــای هنــدی را به خاطــر داســتان های 

اغــراق  آمیــز مســخره می کننــد. شــما نبایــد اجــازه دهیــد کــه ایــن اتفــاق ناخوشــایند 

بــرای storytelling شــما رخ دهد.

یک پایان مناسب داشته باشد

یــک داســتان گویــی بــا داشــتن یــک پایــان خــوب کامــل می شــود. در اینجــا شــما 

می توانیــد مخاطــب را بــه انجــام کار مــورد نظــر خــود دعــوت کنیــد.

داستان شما آینه مخاطب باشد	 

ــخن  ــب س ــای مخاط ــا و دغدغه ه ــرایی از چالش ه ــتان س ــگام داس ــد هن ــما بای ش

بگوییــد تــا آن هــا بــا داســتان شــما همــزاد پنــداری کنــد. در ایــن هنــگام اســت کــه 

بــا معرفــی محصــول و خدماتتــان، در ذهــن مشــتری ورود پیــدا خواهیــد کــرد.
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مزیت های استفاده از داستان سرایی در تولید محتوا

شــاید بــا خوانــدن جمــالت بــاال هنــوز قانــع نشــده باشــید کــه از محتواهــای داســتان 

گونــه اســتفاده کنیــد. اگــر اینطــور اســت؛ پیشــنهاد می کنــم کــه حتمــا ایــن قســمت 

را بــا دقــت مطالعــه فرماییــد.

1- هنگام داستان سرایی هورمون عشق آزاد می شود

ــن  ــرایی در ذه ــتان س ــگام داس ــق در هن ــون عش ــان هورم ــا هم ــین ی ــی توس اکس

ــال  ــرد در ح ــه ف ــود ک ــی آزاد می ش ــون زمان ــن هورم ــود. ای ــاد می ش ــده ایج خوانن
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لــذت بــردن اســت. حــال فــرض کنیــد کــه مخاطبیــن در حالــی کــه هورمــون عشــق 

ــود! ــه می ش ــتند. چ ــما هس ــوای ش ــدن محت ــال خوان ــده در ح ــان آزاد ش در ذهنش

2- همزاد پنداری، اصلی ترین مزیت استوری تلینگ

ــر ارادی انجــام  ــه صــورت غی ــوده و ب ــی داســتان ها ب ــت ذات ــداری خاصی ــزاد پن هم

ــک  ــه در حــال تماشــای ی ــاده اســت ک ــاق افت ــز اتف ــرای شــما نی ــا ب ــرد. حتم می گی

فیلــم، خــود را جــای شــخصیت اصلــی داســتان قــرار داده ایــد. حــال فــرض کنیــد کــه 

محتوایــی خلــق کرده ایــد کــه بــا اصــول اســتوری تلینــگ گــره خــورده اســت. در ایــن 

هنــگام اگــر از مشــکالت مخاطبیــن هــدف خــود ســخن گفتــه و محصــول خــود را بــه 

عنــوان راه حــل معرفــی کــرده باشــید؛ خــود را بســیار بــه فــروش نزدیــک کرده ایــد.

story telling -3 ابزاری قوی در انتقال مفاهیم 

آیــا می دانیــد کــه پیــام اصلــی داســتان دهقــان فــداکار چــی بــود؟ تمامــی کودکانــی 

کــه ایــن درس را خواندنــد؛ مفهــوم فــداکاری را بــا ایــن داســتان درک کردنــد. شــاید 

اگــر قــرار بــود کــه مفهــوم فــداکاری را بــا جمــالت ســنگین بــه مــا بیاموزنــد؛ خیلــی 

بــه انــدازه داســتان بــا آن ارتبــاط نمی گرفتیــم. شــاید پیــام شــما هــم ایــن باشــد کــه 

محصــوالت یــا خدمــات شــما می توانــد مشــکل مخاطبیــن را حــل کنــد. اگــر آن را بــا 

یــک محتــوای داســتان گــره بزنیــد؛ اثرگــذاری بیشــتری خواهیــد داشــت.
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4- داستان گویی، یک روش بازاریابی کم هزینه

ــر  ــه امــا موث ــا روش هــای کــم هزین ــال ایــن بودیــد کــه ب ــه دنب احتمــاال همیشــه ب

بازاریابــی انجــام دهیــد. اگــر واقعــا اینطــور اســت؛ حتمــا از اســتوری تلینــگ اســتفاده 

کنیــد. چــون نســبت بــه روش هــای تبلیغاتــی گــران قیمــت، ارزان تربــوده و تأثیــرات 

قدرتمنــدی هــم دارد. 

 

5- استوری تلینگ باعث نزدیکی می شود

آیــا داســتان بینوایــان اثــر ویکتــور هوگــو را بــه خاطــر داریــد؟ ایــن داســتان آنقــدر 

در جهــان معــروف بــوده کــه تمامــی انســان ها از هــر کشــور و بــا هــر رنــگ پوســتی، 

بــا آن ارتبــاط گرفتنــد. ایــن خاصیــت داســتان گفتــن )tell story( اســت کــه شــما را 

در جــذب مخاطــب بســیار توانــا می ســازد.
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6- استوری تلینگ الهام بخش است

ــا داســتان های  ــرده باشــید؛ حتم ــق ک ــق تحقی ــورد انســان های موف ــی در م ــر کم اگ

افــرادی ماننــد بیــل گیتــس و جــف بــزوس را شــنیده اید. اینکــه چگونــه کار خــود را 

در گاراژ خانــه خــود شــروع کــرده و پــس از ســختی های زیــاد بــه موفقیــت رســیدند. 

بــدون شــک یکــی از دالیــل موفقیــت ایــن غول هــای کســب و کار، داســتان موفقیــت 

آن هــا اســت کــه تاکنــون در ســایت ها و کتاب هــای زیــادی شــرح داده شــده اســت.

7- با storytelling در خاطره ها خواهید ماند

ــد. شــاید تمامــی متن هــای یــک قصــه را  انســان ها داســتان ها را فرامــوش نمی کنن

بــه خاطــر نیاوریــد؛ امــا حتمــا کلیــات داســتان را همیشــه بــه خاطــر خواهید داشــت. 

افــراد موفــق بــه خوبــی می داننــد کــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت، بایــد در گوشــه ای 

از ذهــن مخاطــب مانــدگار شــوند و اســتوری تلینــگ یکــی از ابزارهــای مناســب بــرای 

انجــام ایــن کار اســت.

8- مخاطب نمی تواند محتوای شما را نادیده بگیرد

ــه کاری  ــی چ ــای تبلیغات ــا پیام ه ــه ب ــگام مواج ــه هن ــید ک ــود بپرس ــه از خ صادقان

انجــام مــی  دهیــد؟ مطمئــن هســتم کــه بــدون هیــچ معطلــی از کنــار آن می گذریــد. 
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ــه  ــد ب ــب نمی توان ــه مخاط ــری دارد ک ــان اث ــات چن ــرایی در تبلیغ ــتان س ــا داس ام

ــار آن بگــذرد.  ســادگی از کن

مراحل داستان سرایی برند

بــرای شــروع داســتان ســرایی در تولیــد محتــوا ابتــدا بایــد بدانیــد کــه کار خــود را 

چطــور شــروع کنیــد. در ادامــه مراحــل را بــه صــورت گام بــه گام بــرای شــما شــرح 

خواهــم داد.

 

شناخت مخاطبین، نقطه صفر داستان سرایی

شــناخت مخاطبیــِن هــدف یــا پرســونا یکــی از مباحــث حیاتــی در بازاریابــی اســت 

ــرای چــه کســی  ــرار اســت ب ــا آن را مد نظــر داشــته باشــید. شــما ق ــد حتم ــه بای ک
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داســتان بگوییــد؟ پاســخ مشــخص اســت: بــرای مخاطبیــن هدفتــان. در واقــع شــما 

قصــد داریــد کــه بــا storytelling کاری کنیــد کــه خواننــده نظــرش بــه ســمت برنــد 

شــما جلــب شــود. امــا تــا وقتــی کــه ندانیــد مخاطبیــن شــما دقیقــا چــه کســانی 

ــد؟ ــن کار را انجــام دهی ــد ای ــه می خواهی هســتند؛ چگون

بدیــن منظــور ســعی کنیــد کــه شــناخت خــوب و جامعــی را نســبت بــه مخاطبیــن 

خــود پیــدا کنیــد. بــرای موفقیــت در ایــن کار می توانیــد از پرســش های زیــر اســتفاده 

: کنید

آن ها در چه گروه سنی قرار دارند؟	 

خواسته  اصلی آن  چیست؟	 

مخاطبین هدف شما چه مشکالت و دغدغه هایی دارند؟	 

چطور می توانید با محصوالت یا خدمات خود به آن ها کمک کنید؟	 

ــرای  ــوای داســتان را ب ــد توانســت محت ــی خواهی ــه راحت ــه ب ــن مرحل ــا انجــام ای ب

ــد. ــازی کنی ــخصی س ــود ش ــن خ مخاطبی

ــش  ــث افزای ــد باع ــه می توان ــت و چگون ــتری چیس ــونای مش ــه بیشتر:پرس مطالع

ــود؟ ــروش ش ف
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مهم ترین پیام استوری )داستان( شما چیست؟

ــرایی در  ــتان س ــه داس ــی ک ــد؟ زمان ــام باش ــدون پی ــتان ب ــک داس ــود ی ــر می ش مگ

ــم  ــی مواجــه خواهی ــواع گوناگون ــا ان ــم؛ ب ــرار می دهی ــورد بررســی ق کســب و کار را م

شــد. بعضــی از محتواهایــی کــه بــر اســاس اســتوری تلینــگ تولیــد شــده اند؛ قصــد 

ــه  ــد، ب ــا برن ــه ب ــا هــدف اطــالع و آشــنایی اولی ــد. امــا برخــی دیگــر ب فــروش دارن

مرحلــه انتشــار می رســند. دقــت داشــته باشــید کــه بهتــر اســت هــر داســتان یــک 

پیــام مهــم داشــته باشــد. طبــق تجربــه زمانــی کــه پیام هــای داســتان افزایــش پیــدا 

ــود. ــر می ش ــب گیج ت ــبت مخاط ــان نس ــه هم ــد؛ ب می کن
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نوع محتوای استوری تلینگ را مشخص کنید

معموال انواع داستان سرایی را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

 داستان هایی که مخاطب را به انجام یک عمل دعوت می کند

در ایــن نــوع اســتوری تلینــگ یــک فــرد در مــورد یکــی از کارهــای موفقیــت آمیــز 

 story telling خــود صحبــت می کنــد. یعنــی قصــه آن کار را در قالــب یــک محتــوای

ــوای  ــن محت ــد ای ــی او از تولی ــام اصل ــد. پی ــف می کن ــود تعری ــن خ ــرای مخاطبی ب

داســتانی اســت اســت کــه:

اگــر مــن توانســتم ایــن کار را انجــام دهــم بــه خاطــر انجــام عمــل یــا اعمــال خاصــی 

بــوده اســت. اگــر شــما هــم می خواهیــد کــه نتایجــی ماننــد مــن بــه دســت آوریــد؛ 

کافــی اســت کــه همــان اعمــال را انجــام دهیــد.

 در مورد تجربیات خودتان داستان تولید کنید

ــادی  ــختی های زی ــلما س ــیده  اید؛ مس ــت رس ــه موفقی ــب و کارتان ب ــما و کس ــر ش اگ

ــا  ــورد دغدغه ه ــما در م ــی، ش ــتان گوی ــوع از داس ــن ن ــده اید. در ای ــل ش را متحم

ــن  ــوع از داســتان گفت ــن ن ــه ای ــی ک ــد. از آنجای ــت می کنی و مشــکالت خــود صحب

انگیزشــی اســت؛ در مخاطــب شــما ایجــاد شــوق و انگیزه خواهــد کرد. بــرای موفقیت 

در ایــن نــوع داســتان ســرایی، می توانیــد بــا پاســخ بــه پرســش های زیــر اطالعــات 
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خوبــی بــه دســت آوریــد:

محصوالت یا خدمات شما چگونه به حل مشکل مردم کمک خواهد کرد؟	 

آیــا در طــول مســیر، شــخص خاصــی وجــود داشــت کــه اثــر قابــل توجهــی بــر 	 

شــما بگــذارد؟

چه مشکالتی را حل کردید تا توانستید به جایگاه کنونی خودتان برسید؟	 

چــه ســختی های را متحمــل شــدید کــه تصمیــم گرفتیــد تــا هــر طــور شــده اســت 	 

بــه موفقیــت دســت پیــدا کنید؟
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 با استوری تلینگ ارزش را انتقال دهید

در ایــن نــوع از داســتان گویــی، شــما در داســتان از رویداد هایــی پــرده برمی داریــد 

کــه شــباهت زیــادی بــه احساســات و تجربه هــای مخاطبیــن هدفتــان دارد. در ایــن 

هنــگام مخاطــب بــا ایــن داســتان ارتبــاط می گیــرد؛ چــون آن را نزدیــک بــه زندگــی 

خــود می بینــد. خالصــه کالم اینکــه خواننــده خــود را جــای شــخصیت اصلــی داســتان 

قــرار داده و تجســم می کنــد کــه اگــر ایــن اتفــاق در زندگــی خــودش رخ مــی داد؛ چــه 

ــما در  ــه ش ــود ک ــر می ش ــی جالب ت ــوع زمان ــن موض ــه ای ــی داد؟ البت ــام م کاری انج

ــا آن  ــوب نیســت و ب ــان محب ــزد مخاطب مــورد ارزش هایــی صحبــت می کنیــد کــه ن

ــک شــیوه خــوب  ــگام اســتفاده از داســتان ســرایی ی ــن هن ــف هســتند. در ای مخال

بــرای قانــع کــردن آن هــا خواهــد بــود.

 Call to Action اقدام به عمل یا 

همانطــور کــه اشــاره شــد؛ هــر داســتانی یــک پیــام بایــد همــراه خــود داشــته باشــد. 

امــا شــما بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــد کــه مخاطبیــن یــک گام بــرای نزدیــک شــدن 

بــه هــدف شــما بردارنــد. مثــال اگــر مشــغول نوشــتن یــک صفحــه محصــول هســتید؛ 

در انتهــا بایــد مخاطــب را دعــوت کنیــد کــه بــرای خریــد محصــول روی دکمــه کلیــک 

کنــد. یــا اینکــه اگــر قصــد شــما افزایــش بازدیدکننــدگان ســایتتان اســت؛ بــه نحــوی 

از او بخواهیــد تــا عضــو خبرنامــه ســایت شــما شــود. 
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انواع storytelling از لحاظ فرمت

هنگامــی کــه صحبــت از داســتان و داســتان گویــی بــه میــان می آیــد؛ مــا را بــه یــاد 

ــای  ــگ در جاه ــن وجــود شــما از اســتوری تلین ــا ای ــدازد. ب ــاب داســتان ها می ان کت

ــد: ــد اســتفاده کنی مختلفــی می توانی

داستان در قالب متن	 

ــر  ــایت های پ ــی در س ــاژ آگه ــک رپورت ــار ی ــایت، انتش ــه در س ــک مقال ــرار دادن ی ق

ــرد. ــای می گی ــته ج ــن دس ــد در ای بازدی

فایل های صوتی	 

داســتان های شــنیدنی خــود و کســب و کارتان را در قالــب پادکســت  در اختیــار 
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ــران  ــرای دیگ ــا ب ــنیدن آن ه ــه ش ــید ک ــن باش ــد. مطمئ ــرار دهی ــود ق ــن خ مخاطبی

لذت بخــش اســت.

داستان سرایی در قالب ویدئو	 

ــا  ــرای م ــد( ب ــن دارن ــت انیمیش ــه حال ــی ک ــا آن های ــا )مخصوص ــای ویدیوه تماش

جذابیــت دارد. امــروزه از ایــن نــوع محتــوا در شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام 

ــده می شــود.  ــاد دی ــوب زی و یوتی

از استوری تلینگ در چه مواردی می توان استفاده کرد؟

ــه از آن  ــر انســان ها باعــث شــد ک ــی ب ــاد داســتان گوی ــر بســیار زی ــت و تأثی اهمی

ــم اجتماعــی  ــام مه ــک پی ــود ی ــرار ب ــر ق ــی اســتفاده شــود. اگ ــوارد گوناگون ــرای م ب

ــک روش بســیار  ــگ ی ــا شــود؛ اســتفاده از اســتوری تلین ــردم الق ــه م ــا فرهنگــی ب ی

ــن  ــا در ای ــه م ــی ک ــا موضوع ــود. ام ــتفاده می ش ــم اس ــوز ه ــت و هن ــی اس عال

مطلــب قصــد بیــان آن را داریــم؛ کاربــرد  storytelling در بازاریابــی اســت. اســاس 

ــروش  ــه از ف ــی ک ــی زمان ــتوار شــده اســت. حت ــی اس ــر بازاریاب ــر کســب و کاری ب ه

ــن ــی می گ ــه بازاریاب ــن دو در مقول ــم ای ــد بدانی ــم؛ بای ــت می کنی ــات صحب و تبلیغ

                                                                                                                                                                                                        . جــد
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داستان سرایی در تبلیغات

مــا انســان ها مجهــز بــه سنســوری هســتیم کــه بــه محــض مقابلــه بــا تبلیغــات بــه 

مــا هشــدار می دهــد کــه از آن دوری کنیــم! ایــن عامــل باعــث شــد کــه کســب و کارها 

از اســتوری تلینــگ در تبلیغــات نهایــت اســتفاده را ببرنــد. زمانــی کــه یــک داســتان 

ــدن آن از دســت  ــر ندی ــان باشــد؛ مخاطــب مقاومــت خــود را در براب جــذاب در می

ــن در  ــتان گفت ــدرت داس ــه از ق ــت ک ــی اس ــزو برندهای ــز ج ــدس بن ــد. مرس می ده

تبلیغــات نهایــت اســتفاده را کــرد. ایــن برنــد حــدود 10 ســال پیــش )ســال 2010( از 

داســتان ســرایی در کمپیــن تبلیغاتــی خــود اســتفاده کــرد کــه در نــوع خــود بســیار 

ــه اســتوری تلینــگ  ــر ایــن نمون ــر روی ویدئــو زی ــا کلیــک کــردن ب جالــب اســت. ی

جــذاب را خواهیــد دیــد.
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ــن کلیــپ از تکنیــک داســتان ســرایی اســتفاده شــده  ــد در ای همانطــور کــه می بینی

ــود  ــدی می ش ــکل ج ــک مش ــه ی ــتان( متوج ــی داس ــان اصل ــده )قهرم ــت. رانن اس

)تصــادف بــا درخــت( و در ایــن هنــگام ترمــز ماشــین مرســدس بنــز )راه حــل( بــه 

کمــک او می آیــد. در اینجــا مخاطــب در ضمیــر ناخــودآگاه خــود، ماشــین مرســدس 

بنــز را بــه عنــوان یــک راه حــل خــوب بــرای حــل مشــکالت خــود در نظــر می گیــرد.

داستان سرایی در اینستاگرام

مگــر می شــود از اینســتاگرام محبــوب بــرای موفقیــت در بازاریابــی اســتفاده نکــرد؟ 

اگــر قــدرت اینســتاگرام را بــا تاثیــر داســتان گویــی ترکیــب کنیــد؛ نتایــج خیلــی خوبی 

را در رشــد کســب  و کار خــود شــاهد خواهیــد بــود. اینســتاگرام بــه دلیــل قابلیت هــای 
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ــذاب  ــوای ج ــد محت ــرای تولی ــی ب ــیل خوب ــتوری؛ پتانس ــل اس ــه دارد؛ مث ــی ک جذاب

ــرای  ــان ب ــان خودت ــب و کارتان را از زب ــت کس ــتان موفقی ــد داس ــما می توانی دارد. ش

مخاطبیــن بگوییــد. 

داستان سرایی برند

شــاید شــما هــم تاکنــون داســتان کارآفرین هــای بزرگــی را شــنیده باشــید کــه چگونــه 

از صفــر کســب و کار خــود را شــروع کــرده و آن را تبدیــل بــه یــک برنــد معــروف در 

جهــان کرده انــد. البتــه الزم نیســت کــه حتمــا بیزینســی ماننــد آمــازون داشــته باشــید 

تــا بخواهیــد داســتان آن را تعریــف کنیــد. بــرای شــروع هــم می توانیــد ســواالت زیــر 

را از خــود بپرســید:

اولین بار از کجا و چگونه کسب و کار خود را شروع کردید؟	 

مهم ترین مزیت شما نسبت به رقبایتان چیست؟	 

ــره 	  ــر آن هــا چی ــه توانســتید ب ــرار داشــت ک ــر ســر راه شــما ق چــه مشــکالتی ب

ــوید؟ ش

ــا  ــازمان ی ــرایی س ــتان س ــد از داس ــم می توانی ــی ه ــه گاه ــید ک ــته باش ــت داش دق

ــران  ــه دیگ ــر ب ــود را بهت ــد خ ــا برن ــد ت ــتفاده کنی ــدان اس ــرایی از کارمن ــتان س داس

ــه در  ــک روز را چگون ــما ی ــه ش ــدان مجموع ــال کارمن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی کنی معرف

ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــرای آن ه ــی ب ــای تفریح ــه موقعیت ه ــد؟ چ ــل کار می گذرانن مح
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شــده اســت؟ اینکــه مخاطبیــن ببیننــد کــه کارمنــدان شــما از مجموعــه ای کــه در آن 

ــت.  ــد گذاش ــران خواه ــر دیگ ــی را ب ــرات خوب ــتند؛ تأثی ــی هس ــد، راض کار می کنن

 

 

داستان سرایی در تولید محتوا

ــتراتژی های  ــه از اس ــت ک ــن اس ــد؛ ممک ــه داری ــب و کاری ک ــوع کس ــه ن ــا ب ــما بن ش

محتوایــی متفاوتــی اســتفاده کنیــد. داســتان ســرایی یــک تکنیــک فوق العــاده اســت 

کــه دســِت شــما را بــرای تولیــد انــواع محتواهــا بــاز نگــه مــی دارد. یکــی از بهتریــن 

ــد  ــگ در تولی ــتوری تلین ــوان اس ــه عن ــد ب ــه می توانی ــی ک ــن کارهای و تأثیرگذارتری

محتــوای خــود انجــام دهیــد؛ انتشــار نوشــته های مخاطبیــن و مشــتریان شماســت. 

ــوان رضایــت  ــه عن ــژه ای را ب ــا اینســتاگرام خــود قســمت وی ــد در ســایت ی می توانی
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مشــتریان در نظــر بگیریــد. در ایــن صــورت از مشــتریان کــه از شــما خریــد کرده انــد؛ 

بخواهیــد کــه حــس رضایــت خــود را از محصــوالت یــا برندتــان، در قالــب نوشــته 

ــه  ــد؛ ب ــته ها را می بینن ــن نوش ــران ای ــه دیگ ــی ک ــد. زمان ــال کنن ــما ارس ــرای ش ب

محصــوالت یــا خدمــات و همچنیــن برنــد شــما اعتمــاد خواهنــد کــرد.     

داستان سرایی در فروش

ــت در آن  ــوده و موفقی ــب و کاری ب ــر کس ــم در ه ــیار مه ــی از ارکان بس ــروش یک ف

ــوان از storytelling در  ــه می ت ــا چگون ــت. ام ــاغل اس ــان مش ــی صاحب آرزوی تمام

ــد درد دارد و شــما  ــق نظــر کارشناســان کســب و کار، خری ــرد؟ طب ــروش اســتفاده ک ف

ــود را  ــتان های خ ــه داس ــی خالص ــد خیل ــد. می توانی ــم کنی ــتری ک ــد از درد مش بای

بــرای مشــتریانتان، هنــگام خریــد بگوییــد. البتــه ایــن کار نیــاز بــه دقــت زیــاد دارد 

کــه چطــور آن را خالصــه کنیــد. یــا هنگامــی کــه مشــتری مشــغول پرســش از شــما 

بــوده و تصمیــم دارد کــه بــرای خریــد تصمیــم بگیــرد. حتــی ایــن کار را می توانیــد 

ــز انجــام داده و حــس خوبــی در آن هــا ایجــاد  ــگام خدمــات پــس از فــروش نی هن

کنیــد.
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سخن آخر

ــاط  ــا ارتب ــا آن ه ــم و زود ب ــت داری ــذاب را دوس ــتان های ج ــنیدن داس ــا ش ــه م هم

می گیریــم. فرقــی نمی کنــد کــه شــما در چــه زمینــه ای یــا در چــه موقعیــت شــغلی 

ــان  ــتریان و مخاطب ــه مش ــرایی ب ــتان س ــتفاده از داس ــتید. اس ــه کار هس ــغول ب مش

ــک  ــر ی ــد. اگ ــد را انجــام دهن ــه شــما می خواهی ــه کاری ک ــزه می دهــد ک شــما انگی

بازاریــاب یــا فروشــنده هســتید؛ بــاز هــم می توانیــد بــا اســتفاده از اســتوری تلینــگ، 

یــادآور خاطــرات لذت بخــش بــرای افــراد باشــید. تمامــی ایــن فعالیت هــا در نهایــت 

منجــر بــه ایــن خواهــد شــد کــه نــام برنــد شــما در ذهــن دیگــران هــک شــود.

آیــا شــما تاکنــون از storytelling درکســب و کار خــود اســتفاده کرده ایــد؟ چــه 

ــنیدن آن  ــرای ش ــران ب ــد دیگ ــاس می کنی ــه احس ــد ک ــن داری ــرای گفت ــتانی ب داس
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مشــتاق هســتند؟ خوشــحال می شــویم کــه نظــرات خــود را راجــع بــه ایــن ســواالت 

ــد. ــان بگذاری ــا در می ــا م ــه شــده اســت؛ ب ــه گفت ــن مقال ــه در ای ــی ک و مطالب
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