


رپورتاژ آگهی چیست و چگونه می توان یک رپورتاژ کارآمد و 
جذاب نوشت؟

www.modireweb.com

آیــا بــا رپورتــاژ آگهــی و مزایــا، اصــول و نکاتــی کــه در هنــگام تدویــن آن بایــد در نظــر 
داشــته باشــید آشــنایی داریــد؟ اگــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال تردیــد داریــد مطالعــه 

ایــن مطلــب را از دســت ندهیــد تــا ببینیــد رپورتــاژ آگهــی چیســت.

رپورتــاژ آگهــی یــا رپرتــاژ آگهــی )advertorial( کــه روزگاری صرفــًا توســط گزارشــگران 
ــه در نحــوه  ــی ک ــا تحوالت ــگام ب ــم می شــد، هم ــف تنظی و ســردبیران مجــات مختل
ــه یکــی  ــرده و ب ــدا ک ــه تغییــر پی ــان صــورت پذیرفت ــوا توســط مخاطب مصــرف محت
ــل  ــرا تبدی ــی درون گ ــتفاده بازاریاب ــبتًا سهل االس ــردی و نس ــم، کارب ــای مه از مؤلفه ه

شــده اســت. 
ــب  ــای مناس ــق کانال ه ــع آن از طری ــذار و توزی ــی تأثیرگ ــاژ آگه ــک رپورت ــتن ی نوش
می توانــد برنــد شــما را بیشــتر در معــرض دیــد قــرار بدهــد و تعامــات و رابطه هــای 
ارزشــمندی را پدیــد بیــاورد. هنگامی کــه شــرکت شــما توجــه یــک گزارشــگر مطــرح، 
ــا یکــی از افــراد شــناخته شــده در شــبکه های اجتماعــی  وبــاگ نویــس تأثیرگــذار ی
ــه فرصــت  ــه کســب وکارتان ب ــن اشــاره وی ب ــد، کوچک تری ــب می کن ــه خــود جل را ب
درخشــانی بــرای جــذب مشــتریان جدیــد تبدیــل می شــود. بیشــتر دیــده شــدن باعث 
ــوان  ــبی را به عن ــگاه مناس ــرد و جای ــبقت بگی ــا س ــما از رقب ــرکت ش ــه ش ــود ک می ش

یــک کســب وکار معتبــر و تأثیرگــذار در حــوزه فعالیــت خــود کســب کنــد.
ــر شــد  ــه ذک ــدام از منافعــی ک ــچ ک ــه هی ــد توجــه داشــته باشــید ک درعین حــال بای
ــاژ  ــه رپورت ــد تهی ــود. درک فرآین ــب وکارتان نمی ش ــما و کس ــد ش ــودکار عای ــور خ به ط
ــه  ــت و ب ــر اس ــب وکار زمان ب ــداف کس ــتای اه ــرداری از آن در راس ــره ب ــی و به آگه
دانــش و تجربــه نیــاز دارد؛ بنابرایــن، الزم اســت کــه پیــش از افــزودن رپورتــاژ آگهــی 
بــه اســتراتژی بازاریابــی محتوایــی خــود بــا زیــر و بــم آن آشــنایی پیــدا کنیــد. در ایــن 
ــا  ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــزا و مؤلفه ه ــر اج ــز ب ــا تمرک ــا ب ــم ت ــاش می کنی ــب ت مطل

رپورتــاژ آگهــی، شــما را هــر چــه بیشــتر بــر ایــن ابــزار کاربــردی مســلط کنیــم. 
طبیعتًا پیش از هر چیزی باید ببینیم رپورتاژ آگهی چیست:

1

https://modireweb.com


رپورتاژ آگهی چیست و چگونه می توان یک رپورتاژ کارآمد و 
جذاب نوشت؟

www.modireweb.com

  
رپورتاژ آگهی چیست؟ 

دانشــنامه ســایت Entrepreneur رپورتــاژ آگهــی را به عنــوان »یــک اطاعیــه از ســوی 
ــا هــدف اطــاع رســانی فعــل و انفعــاالت شــرکت بــه  بخــش روابــط عمومــی کــه ب
ــر  ــد منتش ــط و هدفمن ــارات مرتب ــایر انتش ــری و س ــانه های خب ــردم در رس ــوم م عم
شــده« تعریــف می کنــد. بــر اســاس تعریــف یــک مرجــع دیگر موســوم بــه »دانشــنامه 
ــرح  ــد »ط ــی بای ــاژ آگه ــد رپورت ــر و مفی ــارات مختص ــک«، اظه ــب وکارهای کوچ کس

کلــی یــک داســتان خبــری را بــه ســبک معمــول روزنامــه نــگاری داشــته باشــد.« 
انتشــار رپورتــاژ آگهــی یــک روش مؤثــر بــرای انتقــال مطالبی )درباره شــرکت( بــه عموم 
مــردم اســت کــه »ارزش خبــری« دارنــد. ایــن در گذشــته عمدتــًا از طریــق رســانه های 
خبــری چاپــی انجــام می گرفــت؛ امــا امــروزه اینترنــت کانال هــای متعــددی را بــرای 
پخــش اطاعیه هــا و خبررســانی بــه جامعــه گســترده تری از مشــتریان بالقــوه فراهــم 

ــت. کرده اس

مقالــه مرتبــط: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 
ها ر کســب وکا
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در چه مواقعی باید از رپورتاژ آگهی استفاده کنیم؟
ــه  ــوط ب ــات مرب ــده اطاع ــط دربردارن ــب فق ــد و مناس ــی هدفمن ــاژ آگه ــک رپورت ی
ــرای  ــًا ب ــه صرف ــود ک ــه می ش ــت. توصی ــاص اس ــداد خ ــا روی ــتاورد ی ــک« دس »ی
ــاط عطــف کســب وکار خــود  ــا ترجیحــًا نق ــن لحظــات ی ــن و مهم تری به یادماندنی تری

ــه: ــوان نمون ــد، به عن ــه کنی ــی تهی ــاژ آگه رپورت
• مراسم باشکوه آغاز به کار یا بازگشایی؛

• تأسیس یک وب سایت جدید؛
• عرضه یک محصول جدید؛

• بهبود یکی از محصوالت موجود یا محبوب؛
• توسعه خط تولید یک محصول؛

• عرضه مجدد محصولی که تولید آن متوقف شده بود؛
• افتتاح یک دفتر یا فروشگاه جدید؛

• همکاری یا ادغام با یک شرکت دیگر؛
• همکاری با یک مشتری برجسته؛

• بازسازی برند )Rebranding(؛
• حضور در یک کانال اینترنتی جدید؛

• به کارگیری فرد یا افراد برجسته و مهم؛
• تغییرات مدیریتی مهم در شرکت؛

• کسب یک دستاورد یا پیشرفت مهم؛
• دریافت یک جایزه معتبر؛

• میزبانی از یک کارگاه یا سمینار؛
• حضور در یک رویداد محلی یا ملی؛

• حضور در رویدادهای بین المللی؛
• گرامیداشت سالگرد یک اتفاق مهم.

ــان  ــی از دپارتم ــش خاص ــد بخ ــه بتوانی ــت ک ــزرگ هس ــدر ب ــما آن ق ــرکت ش ــر ش اگ
روابــط عمومــی را بــه رتــق و فتــق امــور مرتبــط بــا رپورتــاژ آگهــی اختصــاص بدهیــد، 
همــه اعضــای تیــم مربوطــه را در رابطــه بــا مــواردی کــه ارزش پوشــش خبــری دارنــد 

توجیــه کنیــد. 
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مزایای رپورتاژ آگهی
امــروزه چیــزی کــه رپورتــاژ آگهــی را بــرای کســب وکارها ارزشــمندتر می کنــد ماهیــت 
ــی  ــور طبیع ــوش نگاشــت به ط ــی خ ــاژ آگه ــک رپورت ــت. ی ــر آن اس ــی و فراگی عموم
ایــن پتانســیل را دارد کــه هــم در بســتر اینترنــت و هــم در رســانه های چاپــی ســنتی 
پخــش شــود. در واقــع، رپورتــاژ آگهی هــا فقــط اطــاع رســانی های ســاده بــه امیــد 
ــل  ــوا تبدی ــق محت ــواع موف ــی از ان ــه یک ــه ب ــتند؛ بلک ــوه نیس ــب بالق ــذب مخاط ج
شــده اند کــه از قــدرت جــذب قابــل توجهــی برخــوردار اســت. از جملــه ســایر مزایــای 
ــه مــوارد زیــر  ــواع بازاریابــی می تــوان ب ــا بســیاری از ان ــاژ آگهــی در مقایســه ب رپورت

اشــاره کــرد:
 

- مناسب برای تمامی کسب و کارها
ــاژ آگهــی  ــد از رپورت ــد می توان ــه فعالیــت می کن هــر کســب وکاری در هــر حــوزه ای ک
 B2C ــا ــی B2B ی ــش بازاریاب ــر آت ــد. چــه دســتی ب ــرداری کن ــره ب ــع خــود به ــه نف ب
ــا اینترنتــی  ــال فــروش خدمــات و محصــوالت فیزیکــی ی داشــته باشــید، یــا بــه دنب
خــود هســتید، یــا اینکــه در یــک زمینــه بســیار خــاص فعالیــت می کنیــد، درهرصــورت 
بــا تدویــن یــک رپورتــاژ آگهــی و توزیــع آن از طریــق کانال هــای مناســب می توانیــد 

ــوید. ــد ش ــای آن بهره من از مزای
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- دیده شدن کسب وکار
بــا رشــد روزافــزون شــبکه های اجتماعــی و انتشــار و توزیــع محتــوا، رپورتــاژ آگهی این 
پتانســیل را پیــدا کــرده تــا بــا ســرعت چشــمگیری در برابــر دیــدگان همــه مشــتریان 
از هــر گــروه هدفــی قــرار بگیــرد. هنگامی کــه از طریــق رپورتــاژ آگهــی اطــاع رســانی 
ــا  ــه ت ــان گرفت ــگران و خبرنویس ــه، از گزارش ــل هم ــود را در مقاب ــد خ ــد، برن می کنی
ــرار  ــد ق ــه می زنن ــف پرس ــی مختل ــبکه های اجتماع ــایت ها و ش ــه در س ــی ک جوانان

می دهیــد.
 

- تقویت سئو
ــبی  ــای مناس ــوا مکان ه ــری از محت ــوع دیگ ــر ن ــد ه ــز به مانن ــا نی ــاژ آگهی ه رپورت
ــی در  ــاژ آگه ــط هســتند. انتشــار رپورت ــدی و لینک هــای مرتب ــات کلی ــرای درج کلم ب
ــرای گرفتــن بک لینک هــای باکیفیــت  ــر فرصــت ارزشــمندی را ب وب ســایت های معتب
ــدی در  ــر تأیی ــوان ُمه ــا را به عن ــن لینک ه ــتجو ای ــای جس ــد. موتوره ــم می کن فراه
ــود  ــه خ ــن به نوب ــد و ای ــن می کن ــایتتان را تضمی ــار وب س ــه اعتب ــد ک ــر می گیرن نظ

ــج جســتجوها و تقویــت ســئو می شــود. ــه شــما در نتای ــود رتب باعــث بهب

ــاوت  ــتری و تف ــیاه و کاه خاکس ــفید، کاه س ــئوی کاه س ــف س ــط: تعری ــه مرتب مقال
آنهــا بــا یکدیگــر

 
- تقویت اعتبار برند

ــت  ــه تثبی ــف ب ــایت های مختل ــرکت در وب س ــار ش ــا و اخب ــب اطاعیه ه ــار مرت انتش
و تقویــت جایــگاه کســب وکار شــما به عنــوان یــک مهــره مهــم و تأثیرگــذار در حــوزه 
ــما  ــتاوردهای ش ــق دس ــن طری ــتریان از ای ــاوه، مش ــد. به ع ــک می کن ــش کم فعالیت
ــد  ــی خواهن ــت تداع ــا رشــد و موفقی ــان را ب ــج برندت ــد و به تدری ــاهده می کنن را مش

کــرد.
 

- مقرون به صرفه بودن
ــانه های  ــد رس ــد می توانی ــته باش ــی داش ــری باالی ــما ارزش خب ــاژ ش ــه رپرت چنانچ
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ــن  ــر ای ــد. در غی ــاب کنی ــود مج ــع خ ــگان آن در مناب ــه درج رای ــبت ب ــری را نس خب
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــاژ آگه ــرای رپورت ــه ای ب ــای مقرون به صرف ــز گزینه ه ــورت نی ص
می توانــد نیازهــای هــر کســب وکاری را بــا هــر انــدازه ای پوشــش بدهــد. قــرار دادن 
لینــک در رپورتــاژ آگهــی نیــز معمــوالً مشــمول تعرفــه اضافــی نمی شــود و لــذا از ایــن 
طریــق بــا توجــه بــه جامعــه وســیع کاربــران ســایت هایی کــه رپورتــاژ آگهــی منتشــر 
ــد کســب وکار خــود  ــا را عای ــه، بیشــترین مزای ــن هزین ــا کمتری ــد ب ــد می توانی می کنن

کنیــد.
 

 
روش تهیه یک رپورتاژ آگهی مؤثر

ــاز  ــزی نی ــه برنامه ری ــری ب ــر روش دیگ ــد ه ــز به مانن ــی نی ــاژ آگه ــت در رپورت موفقی
دارد. در واقــع، بــدون داشــتن یــک برنامــه مشــخص از همــان ابتــدا هــدف دقیقــی 
ــه  ــی شــود ک ــات بی اهمیت ــه جزئی ــوده ب ــن شــما آل ــد داشــت و چه بســا مت نخواهی

هیــچ ســنخیتی بــا یــک رپورتــاژ آگهــی اســتاندارد نــدارد.
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ــاژ آگهــی  ــه رپورت ــح، داســتانی ک ــزی و تعییــن خــط مشــی صحی به منظــور برنامه ری
ــود  ــث می ش ــزی باع ــه چی ــًا چ ــد. اساس ــم کنی ــرد را تجس ــد ک ــت خواه ــما روای ش
محصــول، رویــداد یــا دســتاورد شــما ارزش رســانه ای شــدن داشــته باشــد؟ آنچــه کــه 
ــد؟  ــه می کنن ــان ارائ ــه رقبایت ــزی دارد ک ــر چی ــی ب ــه مزیت ــد چ ــه می کنی ــما عرض ش
ــد و  ــر می کنن ــی منتش ــاژ آگه ــد رپورت ــن و چن ــر روز چندی ــری ه ــایت های خب وب س
چنانچــه رپورتــاژ آگهــی شــما ارزش خبــری خاصــی نداشــته باشــد مــورد توجــه قــرار 
نخواهــد گرفــت. رپورتــاژ آگهــی شــما بایــد عاقــه و توجــه خواننــده را بــه آنچــه کــه 
ــرای  ــد و ب ــود بیای ــه وج ــکاوی در وی ب ــس کنج ــک ح ــا ی ــد ت ــب کن ــد جل می گویی
پیــدا کــردن اطاعــات بیشــتر بــه ســایت شــما مراجعــه کنــد. در ایــن راســتا بــه مــوارد 

زیــر توجــه کــرده و آن هــا را بــه کار ببندیــد.
 

1. با یک عنوان و مقدمه جالب شروع کنید
اگرچــه رپورتــاژ آگهــی شــما یــک مقالــه خبــری نیســت، امــا بــاز هــم بایــد ماننــد یــک 
خبــر شــروع شــود. اســتفاده از عنــوان و یــک مقدمــه جــذاب کنجــکاوی خواننــده را 

تحریــک می کنــد و لــذا باعــث می شــود کــه بــه مطالعــه مطلــب ادامــه بدهــد. 
 

2. اطالعات واقعی و کاربردی بدهید
ــد  ــوان خــوب می خواهــد بدان ــده پــس از مطالعــه یــک عن اولیــن چیــزی کــه خوانن
ــری  ــت و ارزش خب ــی اس ــد واقع ــه می دهی ــه ارائ ــی ک ــا اطاعات ــه آی ــت ک ــن اس ای
دارد یــا اینکــه فقــط وعــده و وعیــد می دهیــد. لــذا بــا تمرکــز بــر ســؤاالتی کــه هــر 
مطلــب خبــری بایــد بــه آن هــا پاســخ بدهــد، واقع گــرا باشــید و بــه ســمت و ســوی 

ــد: ــی نروی ــای توخال حرف ه
• افراد اصلی دخیل در خبر چه کسانی هستند؟

• موضوع رپورتاژ آگهی چیست و چه اهمیتی دارد؟
• رویداد مربوطه چگونه، در کجا و چه وقت اتفاق افتاده یا خواهد افتاد؟

ایــن اطاعــات را در اولیــن پاراگــراف متــن بــا کمتریــن کلمــات ممکــن به طــور دقیــق 
و بــدون اضافــه گویــی ســازمان دهی کنیــد.
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3. نقل قول کنید
ــراد برجســته  ــول از یکــی از اف ــل، یــک نقل ق ــه قب ترجیحــًا در ادامــه اطاعــات مرحل
ــراد  ــی از اف ــّرات نقل قول های ــه ک ــم ب ــا ه ــًا در خبره ــد. غالب ــرار بدهی ــرکتتان ق ش
ــود؛  ــرار داده می ش ــتند ق ــل هس ــوی دخی ــه نح ــر ب ــورد نظ ــر م ــه در خب ــی ک مختلف
ــار و  ــر اعتب ــتر ب ــد بیش ــده و تأکی ــه خوانن ــب توج ــور جل ــز به منظ ــما نی ــن ش بنابرای
ــتفاده  ــی اس ــه به یادماندن ــک گفت ــی از ی ــاژ آگه ــود در رپورت ــات موج ــت اطاع اهمی

کنیــد.
 

4. در افزودن جزئیات زیاده روی نکنید
ــی  ــاژ آگه ــر رپورت ــول باعــث درک هــر چــه بهت ــد از نقل ق ــات بع ــردن جزئی ــه ک اضاف
می شــود، امــا در ایــن زمینــه نبایــد زیــاده روی کنیــد؛ بلکــه الزم اســت کــه فقــط بــه 
ارائــه اطاعاتــی کــه مســتقیمًا بــا موضــوع رپورتــاژ آگهــی در ارتباط اســت اکتفــا کنید. 
چنانچــه احســاس می کنیــد کــه آنچــه کــه می خواهیــد بگوییــد در یــک متــن کوتــاه 
ــورت  ــده در ص ــا خوانن ــد ت ــک بدهی ــری لین ــع دیگ ــات و مناب ــه صفح ــد ب نمی گنج
تمایــل بــرای کســب اطاعــات بیشــتر بــه آن هــا مراجعــه کنــد. از ایــن طریــق بــدون 
ــد  ــاژ آگهــی مختصــر و مفی ــه باشــید یــک رپورت ــم انداخت ــز مهمــی را از قل آنکــه چی

خواهیــد داشــت.
 

5. خودتان را معرفی کنید
ــاه از شــرکت، کاری  ــه یــک معرفــی کوت ــه ارائ ــاژ آگهــی بخشــی را ب ــای رپورت در انته
ــاص  ــود اختص ــا می ش ــما از رقب ــز ش ــث تمای ــه باع ــه ک ــد و آنچ ــام می دهی ــه انج ک
ــط را  ــر مرتب ــد تصوی ــد چن ــرای ایجــاد احســاس نزدیکــی بیشــتر می توانی ــد. ب بدهی

نیــز در ایــن قســمت بگنجانیــد.
 

6. منحصربه فرد باشید
در هنــگام تنظیــم رپورتــاژ آگهــی به جــای آنکــه یکســره بــه دنبــال ارائــه آمــار و ارقــام 
باشــید تــاش کنیــد تــا بــا ارائــه محتــوای باکیفیــت در مخاطــب عاقــه ایجــاد کنیــد. 
ــل  ــد دالی ــا نمی توانن ــد، ام ــرار بدهن ــر ق ــت تأثی ــب را تح ــد مخاط ــداد می توانن اع
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ــال  ــده انتق ــه خوانن ــی ب ــکل مطلوب ــه ش ــما را ب ــرکت ش ــز ش ــودن و تمای ــب ب جال
بدهنــد. شــما بایــد بــه مخاطــب خــود نشــان بدهیــد کــه چــه چیــزی شــما را از بقیــه 
متمایــز می کنــد؛ مثــاً یــک طــرح ابتــکاری، یــک اســتراتژی نامتعــارف در شــبکه های 
اجتماعــی یــا اینکــه اولیــن شــرکتی هســتید کــه از یک نــوع خــاص از فناوری اســتفاده 

ــابه. ــوارد مش ــد و م می کن
 

7. دقیق و خالصه بنویسید
ــه اصــول ایجــاز و  ــاژ آگهــی ب ــف رپورت ــرد هــم آوردن مؤلفه هــای مختل ــگام گ در هن
ــاه عــاری  ــاژ آگهــی از پاراگراف هــای کوت ــًا در رپورت دقــت توجــه داشــته باشــید. غالب
از زبــان پرتصنــع اســتفاده می کنیــم. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه معمــوالً کاربــران 
ــک  ــرای ی ــذا ب ــد و ل ــرور می کنن ــا را م ــف خبره ــات مختل ــری و مج ــایت های خب س
رپورتــاژ آگهــی کــه بــه  انــدازه یــک رمــان بــه درازا کشــیده شــده وقــت نمی گذارنــد. 
لــذا روی اطاعــات دقیــق و حقایــق متقــن تمرکــز کنیــد و فقــط به انــدازه ای اطاعــات 

بدهیــد کــه بــه واســطه آن بتوانیــد منظورتــان را انتقــال بدهیــد.
 

8. اصول انشایی خاص رپورتاژ آگهی را رعایت کنید
ــول  ــه نقل ق ــر اینک ــید، مگ ــخص بنویس ــوم ش ــت س ــی را در حال ــاژ آگه ــام رپورت تم
مســتقیمی داشــته باشــید که در آن از اول شــخص اســتفاده شــده باشــد. متن رپورتاژ 
آگهــی را بــا اســتفاده از انشــای مناســب بــه نحــوی تنظیــم کنیــد کــه حرفــه ای، دقیــق 
ــارات مجهــول  ــردن عب ــه کار ب ــا می توانیــد از ب ــه نظــر برســد. به عــاوه، ت و واضــح ب
خــودداری کنیــد. از ایــن طریــق، یــک رپورتــاژ آگهــی خــوش نگاشــت خواهید داشــت 
و لــذا احتمــال تعامــل مخاطــب بــا محتــوا و خوانــده شــدن آن تــا بــه انتهــا افزایــش 

ــد.  ــدا می کن پی
 

9. زمان انتشار رپورتاژ آگهی را مشخص کنید
ــزی  ــز برنامه ری ــار آن نی ــان انتش ــرای زم ــی ب ــاژ آگه ــر رپورت ــش تأثی ــور افزای به منظ
کنیــد. اگــر محتــوای رپورتــاژ آگهــی بــا رویــداد خاصــی در ارتبــاط اســت زمــان مــورد 

نظــر بــرای انتشــار را نیــز بــرای ســایت منتشــر کننــده مشــخص کنیــد. 
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قالب بندی رپورتاژ آگهی

قالب بنــدی صحیــح و مناســب رپورتــاژ آگهــی بــه انتقــال درســت پیــام مــورد نظــر 
کمــک می کنــد. در ایــن راســتا در ابتــدا بــا درج اســم و اطاعــات رابــط اصلــی شــرکت 
خودتــان شــروع کنیــد تــا در صــورت نیــاز بــرای گفتگــو دربــاره متــن رپورتــاژ آگهــی 
ابهــام یــا مشــکلی پیــش نیایــد. ایــن اطاعــات را در قســمت بــاال در ســمت راســت 
قــرار بدهیــد. تاریــخ انتشــار رپورتــاژ آگهــی بایــد در گوشــه ســمت چــپ درج شــود. 
بــرای عنــوان اصلــی از فونــت ضخیــم )bold( و بــرای عنــوان ثانویــه از فونــت کــج 
ــا ذکــر شــهر و اســتانی کــه  ــاژ آگهــی را ب ــه رپورت )Italic( اســتفاده کنیــد. متــن بدن
خبــر در آن اتفــاق افتــاده شــروع کنیــد. ســپس وارد اولیــن پاراگــراف شــوید و گــزارش 

را تنظیــم کنیــد.
ــه  ــک ب ــک لین ــراه ی ــه هم ــرکت ب ــات ش ــه ای از اطاع ــا خاص ــی را ب ــاژ آگه رپورت
وب ســایتتان خاتمــه بدهیــد. کل متــن رپورتــاژ آگهــی بایــد در محــدوده بیــن یــک تــا 

ــی باشــد.  دو کاغــذ چاپ
عائــم نگارشــی صحیــح و مناســبی را بــه کار ببریــد و از اســتفاده از عامــت تعجــب و 

ســایر عائــم تأکیــدی غیرضــروری خــودداری کنیــد. 
پــس از نوشــتن رپورتــاژ آگهــی آن را دوبــاره بخوانید و اشــتباهات احتمالــی را تصحیح 
کنیــد. بــرای اطمینــان از اینکــه هیــچ اشــتباهی در متــن وجــود نــدارد و هیــچ چیــز 
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از قلــم نیفتــاده از چنــد نفــر دیگــر هــم بخواهیــد تــا متــن رپورتــاژ آگهــی را بررســی 
کننــد. پــس از آنکــه احســاس کردیــد کــه همــه چیــز بــر وفــق مــراد اســت نوبــت بــه 

تعییــن اســتراتژی و برنامه ریــزی بــرای توزیــع رپورتــاژ آگهــی می رســد.

بیشتر بدانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
 

استراتژی توزیع رپورتاژ آگهی
ــد  ــت می توانی ــود اس ــی خ ــاژ آگه ــار رپورت ــال انتش ــه دنب ــه ب ــرکتی ک ــوان ش به عن

ــد: ــرار بدهی ــر ق ــد نظ ــی را م ــای مختلف گزینه ه
• روزنامه ها و سایر رسانه های سنتی چاپی؛

• شبکه های محلی تلویزیونی؛
• برنامه های رادیویی محلی؛

• رسانه های ملی؛
• رسانه های خبری اینترنتی؛

• وباگ ها.
بــرای رســاندن رپورتــاژ آگهــی بــه ســمع و نظــر مخاطــب مناســب بایــد گزینه هــای 
مختلــف را بررســی کنیــد و در نهایــت مــورد یــا مــواردی را انتخــاب کنیــد کــه مخاطب 

هــدف شــما بیشــتر بــا آن تعامــل دارد و بــا زمینــه فعالیــت شــما بیگانــه نیســت.
ــاژ آگهــی خــود  ــرای درج رپورت ــال اســتفاده از روش هــای طبیعــی ب ــه دنب چنانچــه ب
هســتید بایــد توجــه داشــته باشــید کــه معمــوالً ارســال آن بــه آدرس ایمیــل عمومــی 
رســانه مــورد نظــر فقــط دیــده نشــدن آن را تضمیــن می کنــد. در عــوض، بــه دنبــال 
ارتبــاط بــا خبرنگارانــی باشــید کــه مــوارد مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت شــما را پوشــش 
ــر  ــن نف ــرای چندی ــه ب ــته اند. چنانچ ــاط داش ــما ارتب ــدف ش ــب ه ــا مخاط داده و ب
به طــور هم زمــان ایمیــل می فرســتید بــرای هــر کــدام از آن هــا یــک ایمیــل مخصــوص 
ارســال کنیــد. اســتفاده از یــک احوالپرســی رســمی بــه همــراه نــام گزارشــگر می توانــد 
ــذا فرصــت مناســبی را  ــه وجــود بیــاورد و ل از همــان ابتــدا فضــای صمیمی تــری را ب

بــرای همکاری هــای بعــدی ایجــاد خواهــد کــرد. 
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به منظــور متمایــز بــه نظــر رســیدن ایمیــل درخواســت درج رپورتــاژ آگهــی، در قســمت 
موضــوع ایمیــل از عنــوان رپورتــاژ آگهــی خــود اســتفاده کنید.

ــات  ــًا کلم ــتید حتم ــی می فرس ــاژ آگه ــا رپورت ــا وباگ ه ــایت ها ی ــرای وب س ــر ب اگ
کلیــدی مناســب و مشــوق های الزم بــرای انجــام عمــل مــورد نظــر از ســوی مخاطــب 
ــان  ــه صاحب ــید ک ــته باش ــه داش ــًا توج ــد. ضمن ــوای آن بگنجانی ــدف را در محت ه
ســایت ها و وباگ هایــی کــه رپورتــاژ آگهــی می پذیرنــد به طــور هم زمــان بــه 
دنبــال جــذب ترافیــک بیشــتر بــه وب ســایت خــود نیــز هســتند و لــذا احتمــال درج 
ــد  ــه آن هــا کمــک می کنن ــن هــدف ب ــه در راســتای تحقــق ای ــی ک ــاژ آگهی های رپورت
به مراتــب بیشــتر اســت. تنهــا بــه وباگ هایــی رپورتــاژ آگهــی بدهیــد کــه بــا حــوزه 
فعالیــت شــما ســنخیت دارنــد و ترجیحــًا بــه دنبــال آن هایــی باشــید کــه کاربــران و 

دنبــال کننــدگان زیــادی دارنــد.
ــد  ــی بروی ــا وباگ نویس های ــه ســراغ گزارشــگران ی ــه ب ــر اســت ک ــرای شــروع بهت ب
ــق  ــن طری ــد. از ای ــنایی داری ــان آش ــا کارش ــا ب ــید ی ــا را می شناس ــخصًا آن ه ــه ش ک
ــف  ــز تل ــان نی ــود و وقتت ــن می ش ــن تضمی ــب و مطمئ ــانه های مناس ــاب رس انتخ

نخواهــد شــد. 
پــس از انتشــار رپورتــاژ آگهــی، از بــه اشــتراک گذاری لینــک آن در شــبکه های اجتماعی 
ــما  ــان ش ــور هم زم ــه به ط ــرادی ک ــاران اف ــری از بمب ــور جلوگی ــوید. به منظ ــل نش غاف
را در چندیــن شــبکه اجتماعــی دنبــال می کننــد رپورتــاژ آگهــی خــود را در هــر شــبکه 
بــه شــکل متفاوتــی معرفــی کنیــد و ارســال در آن هــا را در بازه هــای زمانــی مختلــف 

انجــام بدهیــد. 

ــاژ آگهــی، ضــرورت  ــه رپورت دقــت داشــته باشــید کــه گســتردگی دامنــه دسترســی ب
ــاوه  ــروزی ع ــای ام ــاژ آگهی ه ــد. رپورت ــدان می کن ــتان را دوچن ــک داس ــت ی روای
ــبکه های  ــب ش ــی، مطال ــت های وباگ ــد پس ــت مانن ــود درس ــول خ ــرد معم ــر کارک ب
ــیاری  ــذا بس ــوند و ل ــوب می ش ــوا« محس ــی »محت ــای ایمیل ــی و خبرنامه ه اجتماع
ــد؛  ــه می کنن ــری آن مطالع ــت خب ــه ماهی ــه ب ــدون توج ــی را ب ــاژ آگه ــردم رپورت از م
ــز  ــد داســتانی نی ــد، بای ــاژ خــود گنجانده ای ــه در رپرت ــر گزارشــی ک ــاوه ب ــن ع بنابرای
ــات  ــاوی اطاع ــه ح ــل ک ــی مکم ــت وباگ ــک پس ــد. ی ــته باش ــود داش در دل آن وج
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بیشــتری در رابطــه بــا رپورتــاژ آگهــی باشــد می توانــد داســتان مــورد نظــر را دقیق تــر 
بشــکافد.

بیشــتر بخوانیــد: 8 نکتــه بــرای تولیــد محتــوا کــه در جــذب مخاطبــان وب ســایت تان 
ــد ــزه می کن معج

 
در مواقعــی کــه خبــر خاصــی وجــود نــدارد، چگونــه یــک رپورتــاژ آگهــی تهیــه 

؟ کنیم
ــن  ــزی در ذه ــت چی ــرای ثب ــه ب ــنیده ایم ک ــود و ش ــه می ش ــور گفت ــوالً این ط معم
مشــتری بالقــوه بایــد هفــت بــار وی را در معــرض آن چیــز قــرار بدهیــم. بــه همیــن 
ــام خــود را  ــاوب پی ــا جایــی کــه می توانیــد و به دفعــات متن دلیــل، الزم اســت کــه ت
در برابــر مخاطــب هدفتــان قــرار بدهیــد؛ امــا مســئله اینجاســت کــه طبیعتــًا همیشــه 
ــن شــرایطی  ــان نیســت. در چنی ــداد خاصــی در شــرکت شــما در جری ــا روی ــاق ی اتف
بایــد از نــوع دیگــری از رپورتــاژ آگهــی اســتفاده کنیــد کــه اگرچــه کمتــر رایــج اســت، 

ــی«. ــی گزارش ــاژ آگه ــر دارد: »رپورت ــری تأثی ــای خب ــاژ آگهی ه ــدازه رپورت ــا به ان ام
در رپورتــاژ آگهــی گزارشــی یــک داســتان خبــری می نویســید کــه یــک ایــده کلــی دارد. 
ــای  ــراه نقل قول ه ــه هم ــود ب ــرکت خ ــه ای از ش ــد تاریخچ ــال می توانی ــوان مث به عن
مرتبــط از مدیــران آن را در قالــب یــک گــزارش تنظیــم و منتشــر کنیــد. توجــه داشــته 
ــذا  ــری داشــته باشــد؛ ل ــد ارزش خب ــز بای ــاژ آگهــی نی ــوع از رپورت ــن ن ــه ای باشــید ک
بایــد اطاعاتــی را ارائــه بدهیــد کــه بــرای بــازار هــدف کاربــردی و ســودمند اســت. 
ــی و  ــه عمل ــر تجرب ــد ب ــتر بای ــوابق کاری بیش ــر س ــد ب ــای تأکی ــال به ج ــوان مث به عن

اطاعــات مربــوط بــه پشــت صحنــه کســب وکار تمرکــز شــود.
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نکاتی در رابطه با رپورتاژ آگهی
ــه  ــم ک ــا مهمــی اشــاره می کنی ــکات ســاده ام ــه برخــی از ن ــب ب ــن مطل ــان ای در پای
توجــه بــه آن هــا می توانــد تأثیــر چشــمگیری بــر بهبــود بــازده رپورتــاژ آگهــی شــما 

داشــته باشــد:
ــک  ــت از ی ــوی صحب ــگ و ب ــه رن ــری ک ــای خب ــید. متن ه ــد بنویس ــر و مفی • مختص
ــوای خاصــه و ســودمندی نداشــته باشــند  ــه محت ــد درصورتی ک شــرکت خــاص دارن

خوانــده نخواهنــد شــد.
• از یــک پایــان بنــدی درگیرکننــده اســتفاده کنیــد. درســت ماننــد یــک داســتان چنــد 
قســمتی بایــد در انتهــا کاری کنیــد کــه ذهــن مخاطــب درگیــر شــود و نتوانــد در برابــر 

کنجــکاوی خــود بــرای کســب اطاعــات بیشــتر مقاومــت کنــد.
ــر  ــید؛ اگ ــود را بشناس ــب خ ــد. مخاط ــتفاده نکنی ــی اس ــارات تخصص ــات و عب • از لغ
ــا اســتفاده از کلمــات  ــد متــن خــود را ب ــرای عامــه مــردم مطلــب می نویســید نبای ب
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ــر،  ــد. به عبارت دیگ ــارج کنی ــی خ ــت طبیع ــرده و آن را از حال ــنگین ک ــی س تخصص
ــان. ــه همکارانت ــید و ن ــده بنویس ــرای مصرف کنن ب

• بــه رپورتــاژ آگهی هــای خــود تنــوع ببخشــید. تنهــا بــرای عرضــه محصــوالت جدیــد 
ــرای هــر موقعیــت و  ــاژ آگهــی ب ــاژ آگهــی نرویــد؛ بلکــه تهیــه رپورت ــه ســراغ رپورت ب

رویــدادی کــه می توانــد ارزش خبــری داشــته باشــد را مــد نظــر قــرار بدهیــد.
• زمــان مناســبی را بــرای انتشــار رپورتــاژ آگهــی انتخــاب کنیــد. در ایــن رابطــه الزم 
ــا  ــان هــدف خودتــان و ســاعاتی کــه بیشــترین فرصــت تعامــل ب اســت کــه مخاطب
رســانه ها بــرای آن هــا فراهــم اســت را در نظــر بگیریــد. دقــت کنیــد کــه مخصوصــًا 
ــوند،  ــر می ش ــی منتش ــر اینترنت ــانه های غی ــه در رس ــی ک ــاژ آگهی های ــورد رپورت در م
ــری دارد؛ چراکــه  ــازده کمت ــا 10( ب ــاً ســاعت 9 ی معمــوالً انتشــار در رأس ســاعت )مث
هجمــه خبــری در رأس هــر ســاعت بیشــتر می شــود و چه بســا رپرتــاژ شــما در ایــن 

میــان دیــده نشــود.
ــوان یــک محتــوای  ــاژ آگهــی به عن ــاده روی نکنیــد. رپورت • در اســتفاده از نقل قــول زی
خبــر محــور جایــی بــرای خودپرســتی نیســت. البتــه کــه همــه مدیــران شــرکت شــما 
انســان های مهــم و خــوش فکــری هســتند، امــا لزومــی نــدارد کــه از ســخنان همــه 
ــول  ــرادی نقل ق ــط از اف ــوض، فق ــد. در ع ــی اســتفاده کنی ــاژ آگه ــر رپورت ــا در ه آن ه

کنیــد کــه مســتقیمًا بــه خبــر مــورد نظــر ربــط پیــدا می کننــد.
• از نویســنده های مجــرب کمــک بگیریــد. معمــوالً نوشــتن رپورتــاژ آگهــی بــه عهــده 
ــه  ــه هم ــد توجــه داشــته باشــید ک ــا بای ــط عمومــی گذاشــته می شــود؛ ام ــم رواب تی
اعضــای تیــم روابــط عمومــی شــما بــه یــک انــدازه مهــارت نویســندگی ندارنــد. جــان 
کام اینکــه همیشــه بایــد از افــراد توانمنــد و خــوش قلــم بــرای نوشــتن رپورتــاژ آگهــی 

خــود کمــک بگیریــد.
• از فراخــوان بــه عمــل اســتفاده کنیــد. همان طــور کــه از نامــش بــر می آیــد، فراخــوان 
بــه عمــل چیــزی اســت کــه مخاطــب را بــه انجــام عملــی دعــوت می کنــد. چنانچــه بــه 
دنبــال کســب نتایــج بهتــر هســتید بایــد از طریــق یــک فراخــوان بــه عمــل، مخاطــب 
خــود را بــه ســمت انجــام عملــی کــه در راســتای منافــع کســب وکارتان )و حتــی منافــع 

خواننــده( قــرار دارد هدایــت کنیــد.
ــما  ــای ش ــاید هزینه ه ــه ش ــد. البت ــتفاده کنی ــی اس ــری و ویدئوی ــوای تصوی • از محت
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افزایــش پیــدا کنــد، امــا اضافــه کــردن یــک یــا چنــد تصویــر اضافــه یــا حتــی یــک 
ــت.  ــد داش ــد را خواه ــه می کنی ــه ای ک ــو ارزش هزین ویدئ

• از صفاتــی کــه بــا »تریــن« ختــم می شــوند اســتفاده نکنیــد. هــر کســی می توانــد 
ــا  ــن و مناســب ترین محصــول دنی ــن، باکیفیت تری ــن، مدرن تری ــه بهتری ــد ک ــا کن ادع
ــاژ آگهــی نیســت. در  ــد، امــا جــای چنیــن صفاتــی در رپورت را تولیــد و عرضــه می کن

صــورت لــزوم فقــط از چنیــن کلماتــی در قالــب نقل قــول اســتفاده کنیــد.
ــرداری از رپورتــاژ  • در اســتفاده از کلمــات کلیــدی و لینــک زیــاده روی نکنیــد. بهــره ب
آگهــی در راســتای اهــداف ســئو -ماننــد هــر نــوع دیگــری از محتــوا- اصــول خاصــی 
دارد و لــذا نمی توانیــد هــر تعــداد کــه خواســتید در رپورتــاژ آگهــی خــود کلمــه کلیــدی 
ــب  ــد موتورهــای جســتجو را فری ــه می توانی ــد ک ــد و تصــور کنی ــرار بدهی ــک ق و لین

بدهیــد. 
• احساســات و انتظــارات را مدیریــت کنیــد. قبــل از ارســال رپورتــاژ آگهــی از خودتــان 
بپرســید: »آیــا مخاطــب به انــدازه نیمــی از آن چیــزی کــه ایــن داســتان بــرای مــا مهــم 
اســت بــرای آن اهمیــت قائــل می شــود؟« معمــوالً همیشــه پاســخ بــه ایــن ســؤال 
منفــی اســت. لــذا ایــن مــورد را در انتظــارات خــود از تعــداد بــه اشــتراک گذاری ها و 

کســب نتیجــه مــد نظــر داشــته باشــید.

بیشتر بخوانید: 10 استراتژی بازاریابی آناین که کسب وکارتان را رونق می بخشد
 

حرف آخر
رپورتــاژ آگهــی یکــی از ابزارهــای تأثیرگــذار و کارآمــد اســت کــه در راســتای اهــداف 
مختلفــی، ماننــد دیــده شــدن هرچــه بیشــتر برنــد، تقویــت اعتبــار کســب وکار و ســئو 
می تــوان از آن بهــره بــرداری کــرد. درعین حــال، رپورتــاژ آگهــی به عنــوان یــک 
محتــوای خبــری اصــول و قواعــد خــاص خــودش را دارد کــه بــدون توجــه بــه آن هــا 
نمی توانیــد انتظــار مشــاهده نتیجــه مطلوبــی را داشــته باشــید؛ بنابرایــن بــه نکاتــی 
کــه در ایــن مطلــب بــه آن هــا اشــاره شــد توجــه کنیــد و آن هــا را بــه کار ببندیــد تــا 

ــی خــود شــاهد باشــید. ــی و مال بیشــترین منافــع را از ســرمایه گذاری زمان
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