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ــی  ــارت اینترنت ــوا تج ــد محت ــا تولی ــم ب ــور می توانی ــت؟ چط ــوا چیس ــی محت بازاریاب
خــود را دگرگــون کنیــم؟ در ایــن مقالــه جامــع بــه صــورت مفصــل بــه ایــن مســئله 

ــد. ــتر بدانی ــاره بیش ــا در این ب ــید ت ــا باش ــا م ــم. ب پرداخته ای

ــی  در  ــهم عظیم ــه س ــی چ ــی اینترنت ــا بازاریاب ــن روزه ــه ای ــم ک ــا می دانی ــه م هم
مــراودات تجــاری و اقتصــادی دنیــای مــدرن مــا دارد. اینترنــت دیگــر مثــل گذشــته 
ــی از  ــه یک ــه ســرگرمی، اطالع رســانی و ... داشــت نیســت و حــاال ب ــه بیشــتر جنب ک
ــد  ــای جدی ــا تبدیــل شــده اســت. دنی معتبرتریــن روش هــای کســب درآمــد در دنی
ــت و  ــتند نیس ــی داش ــت فیزیک ــی حال ــا همگ ــه تجارت ه ــم ک ــل قدی ــر مث ــا دیگ م
ــی در حــال  ــی دیجیتال ــا گســترده تر شــدن بازاریاب ــوع تجارت هــای قدیمــی   ب ــن ن ای

ــتند. ــدن هس ــر ش کمرنگ ت
ــتند  ــور توانس ــته اند، چط ــدم برداش ــیر ق ــن مس ــه در ای ــی ک ــای بزرگ ــا تجارت ه ام

ــد؟ ــول کنن ــن متح ــی آنالی ــت و بازاریاب ــق اینترن ــود را از طری ــب و کار خ کس
خوشــبختانه اینترنــت بســتری گســترده از ابزارهــای گوناگــون را فراهــم کــرده اســت 
تــا بــه کمــک آن هــا بتوانیــد مخاطبیــن بیشــتری جــذب کــرده و در نهایــت از آنهــا 
مشــتریان ثابــت بســازید. روش هــای گوناگونــی بــرای بازاریابــی آنالیــن وجــود دارد. 
بازاریابــی محتــوا از آن دســته بازاریابی هایــی اســت کــه نــه تنهــا تأثیــر شــگفت انگیزی 
ــه نســبت  ــذاری آن ب ــازه تأثیرگ ــه ب در پیشــرفت تجــارت شــما خواهــد داشــت، بلک
برخــی دیگــر از انــواع بازاریابــی طوالنی تــر و حتــی در مواقعــی همیشــگی می باشــد. 
ــد،  ــتفاده کنی ــوا اس ــی محت ــتی از بازاریاب ــه درس ــه ب ــی ک ــما در صورت ــی ش ــن یعن ای

جــذب مخاطبیــن و مشــتریان خــود را تضمیــن کــرده ایــد.
مــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه طــور مفصــل و کامــل بــه مبحــث بازاریابــی محتــوا 
ــا پایــه  ــه می توانیــد ب ــا مطالعــه دقیــق ایــن مقال و تولیــد محتــوا بپردازیــم. شــما ب
ــه راه و روش هــای  ــه آشــنا شــده و در ادام ــن مقول ــوم ای ــن مفه و اســاس و همچنی

تخصصــی و نــکات مؤثــر بــرای کســب موفقیــت در ایــن زمینــه را فــرا بگیریــد.
 

بازاریابی محتوا دقیقًا به چه معناست؟
ضــروری اســت تــا قبــل از وارد شــدن بــه جزئیــات ایــن مبحــث، بــا ماهیــت و تعاریف 
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ایــن مقولــه آشــنا شــویم. اولیــن ســؤال بــرای شــروع ایــن اســت کــه بازاریابــی محتوا 
چیســت و ماهیــت آن بــرای یــک تجــارت کوچــک یــا بــزرگ بــه چه معناســت؟

 Content« متخصصیــن وب در منابــع گوناگونــی از شــعار »محتــوا پادشــاه اســت« یــا
is King« اســتفاده کــرده انــد. بــه گفتــه آن هــا، اگرچــه یــک تجــارت آنالیــن شــامل 
بخــش هــای گوناگونــی اســت، امــا محتــوا حکــم پادشــاه تمــام ایــن بخــش هــا را 
دارد. دلیــل چنیــن ادعایــی متفــاوت بــودن بحــث بازاریابــی محتــوا بــا دیگــر انــواع 
ــن  ــرای ای ــرد و اج ــوه عملک ــاوت در نح ــز تف ــه ج ــت. ب ــن اس ــای آنالی ــی ه بازاریاب
ــه نســبت دیگــر بازاریابــی هــا بســیار بیشــتر اســت.  مبحــث، تأثیرگــذاری آن نیــز ب
بــه عبــارت دیگــر بایــد گفــت کــه دیگــر مــدل هــای بازاریابــی اینترنتــی بــه نوعــی 

ــد. ــه حســاب می آین ــوا ب ــی محت ــه هــای بازاریاب زیرمجموع
ــل  ــئو پ ــت. س ــد داش ــی نخواه ــچ معن ــئو هی ــوا س ــدون محت ــال، ب ــوان مث ــه عن ب
ارتباطــی معرفــی و بهینــه ســازی یــک ســایت بــرای موتورهــای جســتجو اســت، امــا 
ــده ای  ــچ فای ــل هی ــز در عم ــوای مناســب وجــود نداشــته باشــد، ســئو نی ــر محت اگ
نخواهــد داشــت. یــا بــرای مثــال اطالعاتــی همچــون متادیتاهایــی کــه ربــات هــای 
ــوب  ــوا محس ــی از محت ــد، نوع ــت می کنن ــا دریاف ــایت ه ــتجو از س ــای جس موتوره
می شــوند. هــر لینکــی کــه یــک منبــع بــه منبعــی دیگــر می دهــد در واقــع هدایــت 
گــری بــرای ارســال کاربــران بــه محتوایــی دیگــر اســت. کلمــات کلیــدی کــه کاربــران 
در موتورهــای جســتجو بــه دنبالــش هســتند نیــز در نهایــت بــرای پیــدا کــردن محتــوا 

ــوند. ــرده می ش ــه کار ب ب
ــل هــا، توئیــت هــا، پســت هــای شــبکه های اجتماعــی،  ــن مــوارد، ایمی ــه جــز ای ب
ــر  ــی از دیگ ــرود، توضیحــات محصــوالت و ... همگ ــات موجــود در صفحــات ف اطالع
مثــال هــای محتــوا هســتند. ایــن توضیحــات نشــان دهنــده اهمیــت بــاالی محتــوا 
بــرای راه انــدازی وب ســایت، کســب بازدیــد، افزایــش فــروش و هــر چیــزی کــه یــک 

ــال آن اســت، می باشــد. ــه دنب ــن ب تجــارت آنالی
محتــوا چیــزی نیســت کــه صرفــًا بــه خاطــر کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای جســتجو 
بــه مــا کمــک کنــد. محتــوا قدرتمندتریــن ابــزار بــرای برقــراری ارتبــاط و ارســال پیــام 
هــای هدفمنــد بــه مخاطبیــن اســت. اگــر ایــن ارتبــاط بــه درســتی برقــرار شــود، بــه 
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ــه، افزایــش بازدیــد و در نهایــت افزایــش فــروش و ســوددهی  دنبــال آن کســب رتب
نیــز عایــد شــما خواهــد شــد. محتــوا قلــب تپنــده  یــک تجــارت آنالیــن اســت.

ــی  ــه بازاریاب ــت ک ــاه گف ــاده و کوت ــف س ــک تعری ــا ی ــوان ب ــیر، می ت ــن تفاس ــا ای ب
ــه منظــور دســتیابی و  ــوا( ب ــوع محت ــوا )هــر ن ــح از محت ــه اســتفاده صحی ــوا ب محت

ــود. ــالق می ش ــارت اط ــک تج ــادی ی ــداف اقتص ــازی اه ــق س محق

 

بازاریابی محتوا با تولید محتوا چه تفاوتی دارد؟
اگــر بخواهیــم تولیــد محتــوا را خیلــی ســاده تعریــف کنیــم بایــد بگوئیــم کــه فرآینــد 
ــن  ــامل مت ــی ش ــوای دیجیتال ــه محت ــتراک گذاری هرگون ــه اش ــار و ب ــد، انتش تولی
)نوشــته(، عکــس، ویدئــو، فایــل صوتــی )پادکســت( و ... را تولیــد محتــوا می نامنــد. 
ــد و  ــرای تولی ــه ب ــل می شــود ک ــوا تبدی ــی محت ــه بازاریاب ــی ب ــن پروســه زمان ــا ای ام
انتشــار ایــن محتــوا یــک هــدف اقتصــادی تعییــن شــده باشــد. در واقــع می تــوان 
گفــت کــه مراحــل توســعه و گســترش تولیــد محتــوا و کســب درآمــد حاصــل از آن 
ــن دو مــورد در  ــه ای ــد گفــت ک ــف بای ــن تعاری ــا ای ــد. ب ــوا می گوین ــی محت را بازاریاب
حقیقــت بــا یکدیگــر رابطــه تنگاتنــگ داشــته و هــر دو بــا یکدیگــر معنــی خواهنــد 

داد.
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بــزرگان ایــن حــوزه از عنــوان دیگــری نیــز بــرای بازاریابــی محتــوا اســتفاده می کننــد. 
بــه عقیــده ایــن افــراد، بازاریابــی محتــوا یعنــی ارائــه اطالعــات مفیــد از یــک برنــد که 
منجــر بــه افزایــش آگاهــی و اطالعــات مخاطبیــن می شــود. خیلــی از تجــارت هــای 
موفــق در ایــن زمینــه بــا ارائــه محتــوای آموزشــی و ارائــه اطالعــات مهــم بــه کاربــران، 
توانســته انــد در آنالیــن مارکتینــگ جایــگاه ویــژه ای کســب کننــد. چــرا کــه تقریبــًا 
تمــام کاربــران قبــل از اینکــه تصمیــم بــه خریــد و تهیــه ســرویس یــا کاالیــی خــاص 
بگیرنــد، ابتــدا تمایــل خیلــی زیــادی بــه کســب اطالعــات مربوطــه دارنــد. افزایــش 

آگاهــی کاربــران اولیــن قــدم بــرای دســتیابی بــه چنیــن موقعیتــی می باشــد.
بازاریابــی محتــوا یــک اســتراتژی قدرتمنــد و طوالنــی مــدت بــرای مســتحکم کــردن 
یــک برنــد اســت. روشــی کــه بــا کمــک آن نــه تنهــا برنــد شــما معــروف و بزرگ تــر 
می شــود، بلکــه بــه واســطه آن شــما قــدم مهمــی  در زمینــه کســب درآمــد حرفــه ای 

ــته اید. ــود برداش ــارت خ ــت تج و تقوی

مقاله مرتبط: سه ترند بازاریابی محتوا در سال 2018
 

تولید و بازاریابی محتوا چطور می تواند برای تجارت ما مفید باشد؟
از جملــه مهمتریــن دالیلــی کــه شــرکت هــای مختلــف زیــادی نمی تواننــد بــه درســتی 
از ایــن نــوع بازاریابــی ســود ببرنــد ایــن اســت کــه اغلــب آن هــا شــناخت کافــی و 
درســتی از بازاریابــی محتــوا و مزایــای آن ندارنــد. همچنیــن اطالعــات بســیار کمــی  در 

مــورد نحــوه پیــاده ســازی و اســتفاده صحیــح از آن دارنــد.
ــه  ــرات نیم ــته اث ــود. دس ــیم می ش ــی تقس ــته کل ــوا در دو دس ــی محت ــرات بازاریاب اث
محســوس و دســته اثــرات محســوس. مــا در ادامــه اثــرات مثبــت بازاریابــی محتــوا 

در ایــن دو دســته را بررســی خواهیــم کــرد :

مزایای نیمه محسوس بازاریابی محتوا
- تقویت و شهرت برند

ایجــاد محتــوای مناســب باعــث می شــود تــا مخاطبیــن شــما چیــزی بــرای صحبــت 
کــردن و بــه اشــتراک گــذاری آن بــا دیگــران داشــته باشــند. وقتــی آن هــا راجــع بــه 
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ــد،  ــت می کنن ــا شــبکه اجتماعــی شــما وجــود دارد صحب ــه در ســایت ی ــی ک محتوای
درواقــع در حــال صحبــت کــردن در رابطــه بــا خــود تجــارت و برنــد شــما هســتند. در 
میــان ایــن صحبــت هــا در اغلــب مــوارد چیزهــای گوناگونــی بــه اشــتراک گذاشــته 
ــک،  ــر اینفوگرافی ــما، تصاوی ــب ش ــک مطال ــد لین ــا می توانن ــن چیزه ــود. ای می ش
ــش  ــه افزای ــزی ب ــن چی ــند. چنی ــوا باش ــواع محت ــر از ان ــیاری دیگ ــا و بس ویدئوه
محبوبیــت برنــد شــما کمــک شــایانی می کنــد و افزایــش محبوبیــت و شــهرت یــک 
برنــد همــان کلیــد موفقیــت نهایــی شــما خواهــد بــود. ایــن مســئله حتــی در حالتــی 
ــی  ــر مثبت ــز تأثی ــند نی ــنیده باش ــما را نش ــد ش ــام برن ــی ن ــران حت ــی از کارب ــه برخ ک

خواهــد داشــت.

- کسب احترام و تحسین از دید کاربران و دیگر تجارت ها
ــار  ــه انتش ــح ب ــوای صحی ــی محت ــک بازاریاب ــق ی ــه از طری ــوب ک ــوای خ ــک محت ی
ــن را دارد  ــت ای ــد، قابلی ــه کن ــات الزم را ارائ ــد نیازهــا و اطالع ــده باشــد و بتوان درآم
تــا تجــارت شــما را مــورد تحســین همــگان قــرار دهــد. اینکــه بخواهیــد از دیــدگاه 
مخاطبیــن قابــل احتــرام و تحســین برانگیــز بــه نظــر بیائیــد مســئله ای اســت کــه 
ــا  نیــاز بــه جلــب توجــه و اعتمــاد آن هــا دارد. از بهتریــن روش هایــی کــه بتــوان ب
کمــک آن اعتمــاد کاربــران را جلــب کــرد، ارائــه اطالعــات درســت و مفیــد و کاربــردی 

ــوای اختصاصــی اســت. ــد محت ــب تولی در قال
انتشــار مطالــب آموزشــی خــاص، راهکارهــا و در مجمــوع مطالــب منحصــر بــه فــردی 
کــه مخاطبیــن خاصــی بــه دنبــال آن هــا هســتند می توانــد در ایــن مســیر بــه شــما 
ــب و  ــی، مطال ــردی و اجتماع ــای ف ــه ه ــه دغدغ ــه ب ــال توج ــرای مث ــد. ب ــک کن کم
ســؤاالتی کــه در ذهــن کاربــران وجــود دارد و توجــه بــه ترندهــای مطــرح روز از یــک 
ــر  ــن مســائل از طــرف دیگ ــرای بررســی ای ــوای شــفاف ب ــک محت طــرف، و ایجــاد ی

ــد. ــان کمــک کن ــه افزایــش ارزش شــما و برندت ــد مســتقیمًا ب می توان
در طــرف مقابــل ســایت هــای بســیار زیــادی هســتند کــه هیــچ ایــده ای راجــع بــه 
چنیــن مســئله ای نداشــته و صرفــًا بــه دنبــال پــر کــردن ســایت خــود بــا محتــوای 
مختلــف هســتند. ایــن ســایت هــا کــه اغلــب کارخانــه محتــوا نیــز نامیــده می شــوند 
در مــدت زمــان کوتاهــی بــا افــت چشــم گیــری رو بــه رو می شــوند. چــرا کــه هدفــی 
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ــران و  ــه کارب ــد ک ــی نمی انجام ــود و طول ــده نمی ش ــا دی ــوای آن ه ــد محت در تولی
ــته  ــا خس ــایت  ه ــوع س ــن ن ــت ای ــه ای و بی هوی ــبک کلیش ــا از س ــن آن ه مخاطبی
ــر  ــد. اگ ــاد کنن ــه آن اعتم ــد ب ــه بتوانن ــتند ک ــی هس ــال جای ــران دنب ــوند. کارب می ش
چنیــن ســایت هایــی قــادر نیســتند تــا اعتمــاد کاربــران را جلــب کننــد، پــس شــما 

ایــن کار را بکنیــد.
بــه خاطــر بســپارید کــه اعتمــاد بــه ســرعت بــه اعتبــار شــما تبدیــل شــده و اعتبــار 

ــام برندتــان خواهــد بــود. شــما دلیــل محکمــی  بــرای افزایــش بهــره وری از ن

- افزایش غیرمستیم نرخ تبدیل کاربر به مشتری
ــد  ــام برن ــا ن ــی ب ــه کس ــی ک ــما در جای ــایت ش ــوای س ــی از محت ــد بخش ــرض کنی ف
ــن  ــر ای ــد. اگ ــده باش ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــده و ب ــر ش ــت منتش ــنا نیس ــما آش ش
محتــوا کیفیــت الزم و ارزش کافــی را بــه کاربــران انتقــال داده باشــد، شــانس اینکه آن 
کاربــران بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از جایــی کــه ایــن محتــوا را تولیــد کرده اســت 
ســراغ شــما را بگیرنــد بــه مراتــب بیشــتر می شــود. چنیــن پروســه ای در نهایــت بــه 
بازخوردهــای بیشــتر کاربــران و تبدیــل شــدن کاربــران بــه مشــتریان منجــر می شــود. 
ــه  ــد، ارائ ــاری می کن ــزی ی ــن چی ــه چنی ــیدن ب ــرای رس ــما را ب ــه ش ــه ای ک ــا نکت ام
محتــوای هدفمنــد بــرای مخاطبیــن هدفمنــد می باشــد. هرچــه ایــن فرآینــد بیشــتر و 
بهتــر صــورت بگیــرد، فاصلــه بیــن مخاطبیــن بــا محصــوالت و ســرویس هــای شــما 
کمتــر می شــود و همیــن مســئله بــه افزایــش چشــم گیــر فــروش شــما کمــک خواهــد 

کــرد.

- جذب دیگر بازاریابان آنالین
بازاریابــی محتــوا پایــه و اســاس راه انــدازی تمــام کمپیــن هــای بازاریابــی اینترنتــی 
اســت. بــا تولیــد و انتشــار محتــوا، می توانیــد بازاریــاب هــای دیگــری را بــه کســب 
ــی   ــای تیم ــکاری ه ــاد هم ــرای ایج ــب ب ــی مناس ــرده و موقعیت ــذب ک ــود ج و کار خ
ــا  ــد شــده خــود را ب ــوای تولی ــد محت ــال شــما می توانی ــوان مث ــه عن ــد. ب فراهــم کنی
همــکاری صفحــات مجــازی در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک بگذاریــد و یــا بــا 
همــکاری بــا افــراد متخصــص در ســطح وب، از همیــن طریــق محصــول یــا ســرویس 
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خــود را بــه شــکل خیلــی گســترده تــری در معــرض دیــد عمــوم قــرار دهیــد. صدهــا و 
هــزاران تیــم آنالیــن در جــای جــای اینترنــت وجــود دارنــد کــه می تواننــد همــکاری 
هــای مفیــدی بــرای شــما رقــم بزننــد. در ایــن مســیر تولیــد محتــوا می توانــد حکــم 
ــم هــا باشــد.  ــا ایــن تی ــی همــکاری شــما ب ــل ارتباطــی را داشــته و موضــوع اصل پ
بدیهیســت کــه یــک تولیــد محتــوای بــا کیفیــت و هدفمنــد در کنــار همــکاری بــا تیــم 
هــای متخصــص بــرای گســترش ایــن محتــوا نتیجــه ای شــگفت انگیــز بــرای کســب 

و کار شــما رقــم خواهــد زد.

مزایای محسوس بازاریابی محتوا
- افزایش ترافیک و بازدیدهای سایت

احتمــاالً مشــخص تریــن و پرطرفدارتریــن مزیــت اول بازاریابــی محتوا، کســب ترافیک 
یــا همــان بازدیدهــای بیشــتر کاربــران از ســایت یــا شــبکه شــما خواهــد بــود. ایــن 
ــدار  ــه مق ــما را ب ــی ش ــه بازاریاب ــت ک ــزی اس ــن چی ــود مهم تری ــه خ ــه نوب ــت ب مزی
ــت  ــا کیفی ــوای ب ــد. محت ــن حــال ســودمند می کن ــادی مســتحکم و در عی بســیار زی
ــما  ــایت ش ــه س ــادی ب ــردم زی ــا م ــود ت ــث می ش ــی باع ــون و چرای ــچ چ ــدون هی ب
مراجعــه کننــد کــه در نتیجــه آن درصــد قابــل قبولــی از ایــن مــردم بــا محصــوالت یــا 
ســرویس هــای شــما آشــنا شــده و مســتعد تبدیــل شــدن بــه مشــتری هــای شــما 

خواهنــد بــود.

SEO بهبود شرایط -
ــان باشــد،  ــه ســازی موتورهــای جســتجو در می ــان بهین ــا هم ــی بحــث ســئو ی وقت
ــرات  ــورد دارد. تأثی ــن م ــر را در ای ــترین تأثی ــزی بیش ــه چی ــم چ ــا می دانی ــه م هم
ــت  ــاد اس ــدر زی ــود آنق ــئو می ش ــامل س ــوا ش ــی محت ــق بازاریاب ــه از طری ــزایی ک بس
ــاز  ــدون نی ــد ب ــما می توانی ــوا ش ــر روی محت ــز ب ــا تمرک ــط ب ــت فق ــوان گف ــه می ت ک
بــه هیــچ چیــز دیگــری ســئوی ســایت خــود را تضمیــن کنیــد. محتــوای خــوب باعــث 
جــذب کلیــک هــای بیشــتر و معتبــر شــدن لینــک هــای شــما می شــود. گــوگل و دیگــر 
موتورهــای جســتجو نیــز از همیــن فاکتــور بــه منظــور رتبــه بخشــیدن بــه ســایت هــا 

ــد. ــتفاده می کنن اس
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ــورت  ــه ص ــود ب ــرفته خ ــمند و پیش ــای هوش ــات ه ــک رب ــا کم ــن ب ــوگل همچنی گ
تخصصــی محتــوای ســایت شــما را بررســی می کنــد و از همیــن طریــق متوجــه نــوع 
دقیــق کســب و کار شــما خواهــد شــد. ســپس بــا در اختیــار داشــتن ایــن اطالعــات، 
نتایــج جســتجوهای مرتبــط بیشــتری را بــه ســمت ســایت شــما روانــه خواهــد کــرد. 
در ایــن حالــت کاربــران یــا مشــتریان بالقــوه بیشــتری خیلــی راحــت تــر شــما را پیــدا 
ــدی اســت کــه  ــی صحیــح و هدفمن ــده آل همــان بازاریاب ــت ای ــد و ایــن حال می کنن
ــرایطی  ــن ش ــه چنی ــد ک ــت بدانی ــر اس ــم. بهت ــت می کنی ــا آن صحب ــه ب ــا در رابط م
همچنیــن باعــث می شــود تــا جســتجوهای بلنــد نیــز بــا شــانس خیلــی بیشــتری بــه 

ســایت شــما منتهــی شــوند.
مزایــا و بهبودهــای حاصــل از تولیــد محتــوا بــرای ســئو بیشــتر از ایــن مــوارد اســت. 
شــایان ذکــر اســت کــه ســایت هــای بــدون محتــوا یــا بــا محتــوای نامناســب عمــالً 
هیــچ جایگاهــی در ســئو و کســب رتبــه هــای برتــر در موتورهــای جســتجو نخواهنــد 
ــن  ــا در ای ــد ت ــالش کنن ــات ت ــنگین و تبلیغ ــای س ــه ه ــا هزین ــر ب ــی اگ ــت؛ حت داش
لیســت قــرار بگیرنــد، در بهتریــن حالــت بــرای مدتــی کوتــاه در ایــن میــدان رقابــت 
حضــور خواهنــد داشــت. اگــر محتــوا وجــود نداشــته باشــد، موتورهــای جســتجو چــه 
چیــزی از ســایت شــما را بــه کاربــران معرفــی کننــد؟ چــه چیــزی بــرای SEO وجــود 

خواهــد داشــت؟

مقاله مرتبط: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
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- افزایش مستقیم نرخ تبدیل کاربر به مشتری
درســت مثــل تأثیــر غیرمســتیم ایــن مــورد، بازاریابــی محتــوا می توانــد بــه صــورت 
ــرای شــما آســان کنــد. در چنیــن حالتــی شــما بــه جــای  مســتقیم نیــز ایــن کار را ب
ــا  ــان مســتقیمًا ب ــه دیگــران معرفــی شــوید، خودت اینکــه توســط شــخص ســومی  ب
ــل  ــت تبدی ــه مشــتریان ثاب ــی را ب ــران فعل ــوای مناســب کارب ــات و محت ــه اطالع ارائ
می کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد باعــث شــوید تــا کاربــران شــما مطمئــن شــوند جــای 
ــش  ــه دنبال ــه ب ــتند ک ــی هس ــت آوردن اطالعات ــه دس ــال ب ــده و در ح ــبی آم مناس
بودنــد. بــه عنــوان مثــال درج توضیحــات صحیــح و محتــوای بــا کیفیــت راجــع بــه 
محصــوالت یــا ســرویس هــا می توانــد ارزش زیــادی بــه کســب و کار شــما ببخشــد.

آمارهــا نشــان می دهنــد کاربــران تمایــل بیشــتری بــه خریــد و اســتفاده از ســرویس 
هــای ســایت هایــی دارنــد کــه اطالعــات الزم را ارائــه کــرده باشــند. در واقــع اگــر شــما 
بتوانیــد بــا بازاریابــی محتــوا چیــزی کــه کاربــران بــه دنبالــش هســتند را ارائــه کنیــد، 
آنهــا نیــز دلیلــی بــرای تــرک کــردن ســایت شــما نخواهنــد داشــت. در ضمــن، احتمــال 

تبدیــل شــدن بــه مشــتریان شــما نیــز در ایــن حالــت بســیار بیشــتر خواهــد شــد.

مقاله پیشنهادی: شناخت رفتار مشتریان با یک ترفند ساده

آیــا می تــوان بــدون داشــتن بودجــه ای زیــاد و یــا یــک تیــم بــزرگ در بازاریابــی محتــوا 
موفــق ظاهر شــد؟

جواب این سؤال یک کلمه است: بله!
احتمــاالً ایــن مــورد از مهم تریــن دالیلــی اســت کــه بازاریابــی محتــوا را بــه یکــی از 
برتریــن انــواع کســب و کارهــا، نــه تنهــا در تجــارت هــای آنالیــن، بلکــه در بیــن تمامی  
تجــارت هــا در کل دنیــا تبدیــل کــرده اســت. بدیهــی اســت کــه وجــود پشــتوانه مالــی 
و اعضــای تیــم در فرآینــد دســتیابی بــه اهــداف تجــاری از طریــق بازاریابــی محتــوا 
باعــث پیشــرفت بســیار ســریع تــر شــما می شــود امــا اگــر شــما حتــی منابــع، نیــرو 
ــن  ــد در ای ــم می توانی ــاز ه ــد، ب ــی نداری ــوای عال ــد محت ــرای تولی ــی ب ــه کاف و بودج

تجــارت پیشــرفت کنیــد. امــا چگونــه؟

9

https://modireweb.com
https://modireweb.com/customer-behavior


بازاریابی محتوا چیست؛ راهنمای کامل استفاده از آن در 
کسب وکارها

www.modireweb.com

در دنیــای بازاریابــی آنالیــن مبحثــی بــا عنــوان »محتــوای همیشــه ســبز« وجــود دارد. 
محتــوای همیشــه ســبز درواقــع محتوایــی اســت کــه کمتــر ســایت یــا تجــارت دیگری 

بــه ســراغ آن رفتــه اســت. ایــن مــدل محتــوا دو ویژگــی اصلــی دارد:
یکــی اینکــه بیشــتر موضوعــات تخصصــی و بــه ظاهــر کــم طرفــدار را دربــر می گیــرد، 

امــا همیشــه طرفــداران و کاربــران خــود را دارد.
ویژگــی دوم عــدم داشــتن تاریــخ انقضــا اســت. خیلــی از مطالــب و محتــوای منتشــر 
شــده در ســایت هــای گوناگــون اگرچــه در زمــان انتشــار اهمیــت داشــتند، امــا بعــد 
ــد.  ــن می رس ــل ممک ــه حداق ــا ب ــذاری آنه ــاده و تأثیرگ ــاب افت ــب و ت ــی از ت از مدت
محتــوای همیشــه ســبز از ایــن قاعــده مســتثنی اســت. ایــن یعنــی شــما اگــر هــر 
ــا ســال هــای ســال  ــد، ت ــی بروی ــن محتوای ــد و انتشــار چنی ــه ســراغ تولی ــی ب زمان
محتــوای شــما جــزو ترندینــگ هــای محبــوب بــه حســاب آمــده و از جایــی کــه کمتــر 
انــواع مشــابه آن وجــود دارنــد، مطلــب مــورد نظــر شــما همــواره در حــال بازدیــد و 
دســت بــه دســت شــدن خواهــد بــود. پــس اگــر تیــم بزرگــی نداریــد و یــا پشــتوانه 

مالــی مناســبی در اختیارتــان نیســت، از محتــوای همیشــه ســبز اســتفاده کنیــد.
ــواع  ــر ان ــه دیگ ــبت ب ــتری نس ــبتًا بیش ــان نس ــه زم ــوا اگرچ ــدل محت ــن م ــد ای تولی
محتــوا نیــاز دارد، ولــی در عیــن حــال منبعــی شــگفت انگیــز بــرای کســب و کارهــای 
کوچــک تــر اســت تــا بتواننــد بــا تمرکــز بــر روی آن در بازاریابــی محتــوا حضــور پررنگی 
داشــته باشــند. تنهــا بخــش مهــم ایــن ماجــرا ایــن اســت کــه بایــد قبــل از هر چیــز با 
بررســی دقیــق ســایت هــای دیگــر و توجــه بــه دغدغــه هــا و خواســته هــای مــردم، 
موضــوع مرتبــط و مناســب را پیــدا کنیــد. البتــه مشــکل دیگــری هــم در تولیــد چنیــن 
محتوایــی وجــود دارد و آن هــم عــدم وجــود منابــع زیــاد برای کســب اطالعات اســت. 
بــا ایــن تفاســیر شــما بایــد بــا دقــت بیشــتری موضوعــات مختلــف را بررســی کــرده و 
حتــی اگــر الزم باشــد تحقیقــات جامــع انجــام دهیــد. امــا می توانیــد مطمئــن باشــید 

کــه تولیــد یــک محتــوای همیشــه ســبز ارزش ده هــا محتــوای معمولــی را داراســت.
ــر  فرامــوش نکنیــد کــه در مبحــث بازاریابــی محتــوا تحــت هــر شــرایطی کیفیــت ب

ــت دارد. ــت ارجعی کمی

10

https://modireweb.com


بازاریابی محتوا چیست؛ راهنمای کامل استفاده از آن در 
کسب وکارها

www.modireweb.com

- بازگشت سرمایه در بازاریابی محتوا
در مقولــه بازاریابــی دیجیتــال چیــزی بــا عنــوان »بازگشــت ســرمایه« وجــود دارد کــه 
آن را بــا کلمــه ROI )مخفــف Return On Investment( می شناســند. ایــن مبحــث 
بــه ســرمایه گــذاری هــای مالــی بــرای راه انــدازی و گســترش فعالیــت هــای اقتصادی 
در بســتر اینترنــت و یــا بیــرون از آن اطــالق می شــود. قبــل از شــروع هــر نــوع کســب 

و کاری، کارآفرینــان بایــد بــا ایــن مســئله دســت و پنجــه نــرم کننــد.
در واقــع شــروع یــک کســب و کار مســلمًا نیــاز بــه ســرمایه گــذاری دارد. ایــن ســرمایه 
گــذاری ممکــن اســت کوتــاه مــدت و یــا بلنــد مــدت باشــد. همچنیــن مقــدار اولیــه 
ــه  ــن گون ــوارد در ای ــب م ــد. در اغل ــاد باش ــیار زی ــا بس ــز و ی ــت ناچی ــن اس آن ممک
ســرمایه گــذاری هــا تضمیــن خاصــی در بازگشــت مقــدار ســرمایه وجــود نــدارد، امــا 

در مبحــث بازاریابــی محتــوا ایــن مقولــه جایگاهــی ویــژه دارد.
در ایــن تجــارت شــما می توانیــد بــا هزینــه ای انــدک و حتــی در بعضــی مــوارد بــدون 
ســرمایه اولیــه، یــک تجــارت نوپــا و مســتعد موفقیــت راه انــدازی کنیــد. همچنیــن 
آمــار و ارقــام جهانــی نشــان می دهنــد کــه ســرمایه گــذاری در تولیــد محتــوا )اگــر بــه 
صــورت صحیــح پیــاده ســازی شــده باشــد( قابلیــت بازگشــت ســرمایه مناســبی دارد. 
یعنــی ســرمایه اولیــه شــما طــی مــدت نــه چنــدان زیــادی بــه کمــک تولیــد محتــوا 

بازیابــی شــده و بــه ســوددهی تبدیــل می شــود.
ــث  ــوا بح ــی محت ــای بازاریاب ــن مزای ــی از مهم تری ــه یک ــت ک ــوان گف ــن می ت بنابرای
ســرمایه گــذاری در آن اســت. شــما قــادر هســتید تــا بــا هزینه ای انــدک ایــن بازاریابی 
را راه انــدازی کــرده و از لحــاظ بازگشــت ســرمایه نیــز روی آن حســاب ویــژه ای بــاز 
کنیــد. البتــه الزم بــه گفتــن نیســت کــه ایــن مــوارد تنهــا در صورتــی کــه شــما فعالیت 

درســتی در ایــن زمینــه داشــته باشــید جوابگــو خواهنــد بــود.

- عرض اندام در مقابل رقبا
آیــا بــرای شــما هــم تــا بــه حــال پیــش آمــده اســت کــه از دیگــر افــراد یــا تجــارت 
هــا تعریــف هایــی شــنیده باشــید؟ مثــالً در حــال بحــث بــا دوســتان یــا همــکاران 
خــود در مــورد موضوعــی خــاص هســتید و یکــی از اطرافیــان شــما می گویــد »فــالن 
شــرکت یــا فــالن ســایت چنیــن کاری کــرده اســت«. چنیــن چیــزی از جملــه مســائلی 
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ــرار  ــی ق ــما در جایگاه ــر ش ــردم دارد. اگ ــریعی در م ــر س ــورد و تأثی ــه بازخ ــت ک اس
بگیریــد کــه دیگــران بــه ویــژه رقبــای شــما در مــورد شــما صحبــت کننــد، یعنــی بــه 
درســتی مســیر موفقیــت را انتخــاب کــرده ایــد. محتــوا یکــی از مؤثرتریــن راه هایــی 

ــه ایــن هــدف نزدیــک می کنــد. اســت کــه شــما را ب
تولیــد حرفــه ای محتــوا بــه شــما کمــک می کنــد تــا بتوانیــد بــر ســر زبــان هــا قــرار 
ــع متفــاوت و  ــد باعــث شــود شــما یــک مرجــع و یــک منب ــوا می توان ــد. محت بگیری
قدرتمنــد شــناخته شــوید و ایــن موضــوع از دو نظــر کلــی بــه نفــع شــما خواهــد بــود. 
اول اینکــه مــردم مراجــع معتبــر را تحــت هــر شــرایطی اولویــت خــود قــرار می دهنــد 
و دوم، شــما بــا ایــن کار بــرای رقبــای خــود خــط و نشــان کشــیده و نشــان می دهیــد 
کــه کار آن هــا بــرای رقابــت بــا شــما ســخت خواهــد بــود. پــس اگــر دنبــال ابــزاری 
بــرای دســتیابی بــه چنیــن خواســته هایــی هســتید، بازاریابــی و تولیــد محتــوا همــان 

چیزی ســت کــه بایــد بــه ســراغش برویــد.
 

استراتژی بازاریابی محتوا چیست؟
در خیلــی از منابــع از عنــوان اســتراتژی محتــوا بــرای ایــن مقولــه یــاد شــده اســت. 
درســت مثــل بحــث تولیــد محتــوا و بازاریابــی محتــوا، اســتراتژی محتــوا نیــز مســئله 
ای اســت کــه ممکــن اســت باعــث ایجــاد ســردرگمی  در وب مســترها شــود. بــا یــک 
تعریــف ســاده می تــوان گفــت کــه اســتراتژی محتــوا هــدف گــذاری، تحقیــق دربــاره 
مخاطبیــن، تحقیــق دربــاره راه و روش هــای پیــاده ســازی بازاریابــی محتــوا، اســتایل 
و نــوع کار، ایــده پــردازی و دیگــر مســائل مشــابه در زمینــه تولیــد هدفمنــد محتــوا 

می باشــد.
ایــن یعنــی اگــر شــما بــه صــورت هدفمنــد و بــا برنامــه ریــزی هــای از پیــش تعییــن 
شــده وارد فــاز تولیــد محتــوای حرفــه ای و اقتصــادی شــوید، درواقــع در حــال پیــش 
ــا درک  ــاال ب ــق، ح ــن حقای ــتن ای ــا دانس ــتید. ب ــوا هس ــای محت ــتراتژی ه ــردن اس ب

ــد. ــه فعالیــت کنی ــد شــروع ب ــری از ایــن مســئله می توانی ــی بهت خیل

راهکارهایــی کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره خواهیــم کــرد، نکاتــی مهــم بــرای کســب 
موفقیــت در ایــن زمینــه هســتند کــه بایــد بــه درســتی آن هــا را مــورد توجــه قــرار داد.
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مقاله مرتبط: 6 نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا

1. مخاطبان خود را مشخص کنید
بــرای هــر کســب و کاری اولیــن قــدم تعییــن کــردن مخاطبیــن اســت؛ چــرا کــه در غیر 
ایــن صــورت اهــداف کاری شــما بــی معنــی خواهنــد بــود. در بحــث تولیــد محتــوا 
نیــز ایــن مســئله صــادق اســت. شــما بایــد قبــل از هــر چیــزی مخاطبیــن خــود را بــه 
صــورت هدفمنــد انتخــاب کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد ببینیــد کــه زمینــه کاری شــما 
بــرای کــدام دســته از افــراد جــذاب تــر و از آن مهم تــر، بــرای چــه کســانی مــورد نیــاز 
ــی در  ــدم بزرگ ــد ق ــران می توانی ــی کارب ــش و رفتارشناس ــق و پژوه ــا تحقی ــت. ب اس
ایــن مرحلــه برداریــد. بــرای مثــال بــا جســتجو در ســطح اینترنــت و یــا شــبکه هــای 
اجتماعــی می توانیــد متوجــه شــوید کــه ســالیق کاربــران بــه چــه صــورت اســت و یــا 
ــا خواســته  ــق ب ــد مطاب ــال چــه چیزهایــی هســتند. ســپس می توانی ــه دنب آن هــا ب
ــن خواســته  ــا ای ــد و هم راســتا ب ــوای هدفمن ــد محت ــه تولی ــران، شــروع ب هــای کارب

هــا کنیــد.
شــما بایــد دانیــد کــه می خواهیــد بــا چــه کســانی در ارتبــاط باشــید و بالعکــس چــه 
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کســانی می خواهنــد بــا شــما در ارتبــاط باشــند. اطالعــات زیــر از مهم تریــن مســائلی 
اســت کــه بایــد در ایــن بخــش بــه آن هــا توجــه کــرد :

ــل 	  ــیت، مح ــن، جنس ــی )س ــا جمعیت شناس ــی ی ــه دموگراف ــوط ب ــات مرب اطالع
ــی و ...( زندگ

ســایت هــا یــا شــبکه هایــی کــه ایــن افــراد در آن هــا حضــور داشــته و بــه دنبــال 	 
آن هــا هســتند

ــبکه 	  ــد )ش ــتفاده می کنن ــاط اس ــراری ارتب ــرای برق ــه ب ــی ک ــال های ــا و کان روش ه
هــای اجتماعــی، انجمــن هــا و ...(

بــه چــه مراجعــی اهمیــت داده و از آن هــا پیــروری می کننــد )پیــدا کــردن 	 
اینفلوئنســرها(

ــوالت، 	  ــات، محص ــت آوردن اطالع ــه دس ــان ب ــوده و خواه ــزی ب ــه چی ــال چ دنب
ــتند ــی هس ــه طریق ــا و ... از چ ــرویس ه س

 
فرامــوش نکنیــد کــه اســتراتژی بازاریابــی محتــوا بــدون شــناخت کامــل مخاطبیــن 

کامــل نخواهــد شــد.

2. اهداف خود را تعیین کنید
ــد، حــاال  ــی کــه مخاطبیــن خــود را شناســایی و مشــخص کردی درســت بعــد از زمان
نوبــت ایــن اســت تــا اهــداف خــود را نیــز تعییــن کنیــد. بــرای چنیــن کاری بعــد از 
ــه ســراغ مهم تریــن هــدف هــا  ــت ب ــه نوب ســبک و ســنگین کــردن لیســت خــود، ب
برویــد و ایــن کار را تــا زمانــی کــه یــک یــا دو هــدف خــود را نهایــی نکــرده ایــد ادامــه 
دهیــد. بــه عنــوان مثــال بــا توجــه بــه شــناخت کافــی کــه از مخاطبیــن بــه دســت 
ــه کاری خــود، ســراغ کلمــات کلیــدی مرتبطــی  ــه زمین ــا توجــه ب آورده و همچنیــن ب
برویــد کــه نــه تنهــا کاربــران شــما را بــه وجــد بیــاورد، بلکــه یکــی از اهــداف اصلــی و 

بلندمــدت در بازاریابــی محتــوای شــما نیــز بــه حســاب بیایــد.
بعــد از تعییــن کلمــه کلیــدی مرتبــط )کــه البتــه بایــد بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب و 
آنالیــز شــده باشــد( می توانیــد بــه ســراغ برنامــه ریــزی و زمــان بنــدی کــردن اهــداف 
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خــود برویــد. مثــالً هــدف خــود را چنــان تعییــن کنیــد کــه در پایــان فصــل جــاری، 
ــای  ــات اول موتوره ــج صفح ــود را در نتای ــوای خ ــر محت ــورد نظ ــه م ــد در کلم بتوانی
ــداف  ــراغ اه ــد، س ــدا نکردی ــت پی ــدف دس ــن ه ــه ای ــا ب ــد و ت ــت کنی ــتجو ثاب جس

بعــدی نرویــد.

3. سبک کاری خود را با ماهیت برندتان تطابق دهید
محتــوا تأثیــر مســتقیمی  روی نــام تجــاری و کســب و کار شــما دارد. برنــد شــما هویت 
تجــارت شماســت و اینکــه عنــوان و نــام برنــد شــما ارتبــاط زیــادی بــا اســتراتژی کاری 
شــما بایــد داشــته باشــد، در غیــر ایــن صــورت بــه نوعــی یــک شکســت بــزرگ خواهد 
ــما را  ــد ش ــدرت برن ــار و ق ــد اعتب ــط، می توان ــوای مرتب ــی محت ــد و بازاریاب ــود. تولی ب
بهبــود ببخشــید. در طــرف مقابــل، بــی توجهــی بــه کیفیــت و یــا تولیــد محتــوای غیــر 

اصولــی و غیــر مرتبــط می توانــد عواقــب بــدی بــرای تجــارت شــما داشــته باشــد.
ــر  ــت ب ــوا کیفی ــی محت ــم، در مبحــث بازاریاب ــن هــم گفتی ــه پیــش از ای همانطــور ک
کمیــت اولویــت دارد. بنابرایــن محتــوای زیــاد حتــی در صورتــی کــه موضوعــات زیادی 
را تحــت پوشــش قــرار داده باشــد مــالک اصلــی نیســت. بعضــی از تجــارت هــا بــر 
ــوای بیشــتری  ــه محت ــاز ب ــه بدیهی ســت نی ــد ک ــدازی شــده ان ــوا راه ان ــای محت مبن
دارنــد، امــا برخــی دیگــر از کســب و کارهــا هســتند کــه جایــگاه محتــوا در آنهــا بــه 
ایــن صــورت نیســت و کیفیت شــان اهمیــت بســیار بیشــتری دارد. قبــل از هــر چیــز 

بایــد ببینیــد کــه تجــارت شــما از کــدام مــدل اســت.

مقاله مرتبط: چطور با هزینه اندک، برندسازی کنیم؟

4. یک چارچوب کاری و یک تیم محتوا بسازید
حــاال شــما بــا مفاهیــم اصلــی بازاریابــی و اســتراتژی محتــوا آشــنا هســتید و زمــان آن 
فــرا رســیده تــا بــه صــورت جــدی وارد مرحلــه اجرایــی شــوید. در ادامــه ایــن مقالــه 
بــه ســراغ آمــوزش هایــی می رویــم کــه بــا کمــک آن هــا بتوانیــد جایــگاه خــود را در 
بحــث بازاریابــی محتــوا پیــدا کــرده و مطمئــن شــوید کــه شــما و تیــم محتــوای شــما 

در مســیر درســت قــدم گذاشــته ایــد.
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5. افراد متخصص و مناسب را برای تیم محتوای خود پیدا کنید
ــزی  ــر چی ــل از ه ــوا قب ــی محت ــای بازاریاب ــتراتژی ه ــرای اس ــت در اج ــب موفقی کس
منــوط بــه یــک مــورد بســیار مهــم اســت و آن هــم تیــم محتــوای شــما می باشــد. 
درواقــع فــراز و نشــیب هــای تجــارت محتوایــی شــما بــه عملکــرد ایــن افــراد بســتگی 
دارد. بنابرایــن الزم بــه گفتــن نیســت کــه چقــدر انتخــاب درســت ایــن افــراد حائــز 

اهمیــت اســت.
اشــخاص زیــادی وجــود دارنــد کــه بتواننــد تیــم محتــوای شــما را تشــکیل دهنــد؛ امــا 
ایــن وظیفــه شماســت کــه بهتریــن هــا را در کنــار یکدیگــر جمــع کنیــد. حتــی اگــر الزم 
بــود کــه در ایــن تیــم فقــط یــک نفــر حضــور داشــته باشــد نیــز بــه آن توجــه کنیــد و 
از جــذب نیروهــای غیرتخصصــی و صرفــًا تکمیــل ایــن بخــش در ســریع تریــن زمــان 
ممکــن خــودداری کنیــد. نتیجــه چنیــن اشــتباهی مدتــی بعــد کســب و کار شــما را بــه 

شــدت بــه چالــش کشــیده و کار را بــرای شــما ســخت می کنــد.
ایــن توصیــه را جــدی بگیریــد: از ابتــدا کار را تخصصــی و اصولــی شــروع کنیــد! مگــر 
ــا آزمــون و خطاهــای متعــدد هــدر  اینکــه بخواهیــد چنــد ســالی از زمــان خــود را ب

بدهیــد.
ــا ایــن مســئله دســت و پنجــه نــرم کــرده انــد و جالــب  کســب و کارهــای زیــادی ب
اســت بدانیــد کــه نمونــه هــای زیــادی از آن هــا بــه خاطــر اینکــه در زمــان مناســب 
قــادر بــه پیــدا کــردن افــراد مناســب نبودنــد، خودشــان بــه تنهایــی تیــم محتــوا را راه 
انــدازی و اداره کردنــد و بعــد از مــدت هــا، همچنــان از تصمیمــی  کــه گرفتند خوشــنود 
ــی  ــای بازاریاب ــتراتژی ه ــد اس ــز می توانی ــی نی ــه تنهای ــما ب ــی ش ــن یعن ــتند. ای هس
محتــوا را پیــاده ســازی کنیــد. فقــط ممکــن اســت در ایــن صــورت زمــان بیشــتری 

نیــاز داشــته باشــید و در مقیــاس و حجــم کمتــری فعالیــت کنیــد.

 

 

16

https://modireweb.com


بازاریابی محتوا چیست؛ راهنمای کامل استفاده از آن در 
کسب وکارها

www.modireweb.com

برای تشکیل یک تیم محتوا به چه کسانی نیاز دارید؟
یــک تیــم محتــوا شــامل کارشناســان تولیــد محتــوا می باشــد. برخــالف چیــزی کــه بــه 
ظاهــر بــه نظــر می رســد، یــک اســتراتژی تولیــد محتــوا نیــاز بــه چنــد متخصــص در 
زمینــه هــای اصلــی ایــن مبحــث دارد. اگرچــه در ظاهــر اینطــور نیســت و اتفاقــًا ایــن 
مســئله معمــوال مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد، امــا شــما بایــد بــرای ایــن تیــم افــراد 
متخصــص در بخــش هــای گوناگــون را بیابیــد و یــا شــخصی را بــه کار بگیریــد کــه 
همــه قابلیــت هــا را داشــته باشــد. ایــن مــوارد شــامل تخصــص هــای زیــر می شــود :

گروه اول: استراتژیست های محتوا
ــک  ــوا، ی ــد محت ــه هــای تولی ــل از شــروع برنام ــه قب ــد ک ــاز داری ــه کســی نی شــما ب
ــوان استراتژیســت  ــا عن ــردی ب ــن ف ــد. چنی ــی فراهــم کن راهــکار و خــط مشــی اصل
ــردان  ــک کارگ ــوان ی ــه عن ــوا ب ــت محت ــک استراتژیس ــود. ی ــناخته می ش ــوا ش محت
عمــل کــرده و بــا توجــه بــه نیازهــای کســب و کار شــما، تصمیمــات مهــم و مؤثــری در 
ایــن زمینــه می گیــرد. افــراد ماهــری کــه در ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد بــا موضوعــات 
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ــی متوجــه آن هــا  ــان معمول ــراد و بازاریاب و راهکارهایــی آشــنا هســتند کــه دیگــر اف
ــت و  ــیر درس ــت در مس ــد حرک ــخصی می توان ــن ش ــور چنی ــن حض ــتند. بنابرای نیس
ــوا را تســهیل بخشــیده و آن را  ــد محت ــی و تولی ــر بازاریاب ــر شــما در ام ــت مؤث فعالی

ــد. ســازماندهی کن
استراتژیســت هــای محتــوا محققانــی هســتند کــه بــا تحقیــق و پژوهــش در مــورد 
کســب و کار شــما ایده هــای نــاب را بــرای ایــن نــوع بازاریابــی پیــدا می کننــد. ایــن 
استراتژیســت هــا همچنیــن می تواننــد بــه عنــوان مشــاورانی بــرای کســب و کارهــا 
بــه شــما کمــک کننــد و راهکارهــای مناســب دیگــری کــه در زمینــه هــای کاری شــما 
بــرای تجارتتــان مفیــد هســتند را معرفــی کننــد. در ضمــن وجــود چنیــن متخصصانــی 
در تیــم شــما باعــث می شــود تــا در آینــده نیــز نگــران نباشــید؛ چــرا کــه ایــن افــراد 
بــه خاطــر تجربــه و دانــش خــود می تواننــد تصمیمــات مهــم و درســتی در هــر لحظــه 

از فعالیــت تجــاری شــما بگیرنــد.

گروه دوم: نویسندگان محتوا
نویســندگان همــان نیروهــای خالقــی هســتند کــه در یــک تیــم محتــوا حضــور دارنــد. 
اگــر تیــم محتــوا را بــه یــک ماشــین تشــبیه کنیــم، نویســندگان حکم چــرخ هــای آن را 
دارنــد و بدیهــی اســت کــه ماهیــت کلــی فعالیــت ایــن بخــش بــه این افــراد وابســته 
ــد  ــد می کنن ــوا را تولی ــه محت ــانی ک ــط کس ــا فق ــنده ه ــد. نویس ــتباه نکنی ــت. اش اس
نیســتند؛ بلکــه ایــن اشــخاص اگــر بــه درســتی انتخــاب شــده باشــند می تواننــد ایــده 
پــردازان بــی نظیــری باشــند. معمــوالً نویســندگان بعــد از کســب تجربــه بلندمــدت در 
ــی در ذهــن  ــده هــا و نظــرات تخصصــی و جالب ــوا، ای ــگارش محت ــد و ن ــه تولی زمین
ــد تجــارت  ــه موقــع از ایــن ایــده هــا می توان ــد کــه اســتفاده صحیــح و ب می پرورانن

شــما را دگرگــون کنــد!
اگرچــه خیلــی از نویســندگان فقــط بــه نوشــتن و تولیــد محتــوای درخواســت شــده 
ــود،  ــت خ ــتفاده از خالقی ــا اس ــد ب ــر می توانن ــیاری دیگ ــا بس ــد، ام ــنده می کنن بس
ــا  ــرده و کســب و کار شــما را در مقایســه ب ــری ایجــاد ک ــه فردت ــوای منحصــر ب محت
رقبــا چندیــن برابــر بهتــر کننــد. کارشناســان زیــادی از نویســندگان بــا نــام ســخنگوی 
برندهــا یــاد کــرده انــد. بــه واقــع نیــز همیــن اســت. یــک نویســنده می توانــد برنــد 
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ــد  ــر می توان ــنده ای دیگ ــد و نویس ــرح کن ــه ای مط ــیار حرف ــطحی بس ــما را در س ش
باعــث افــت شــدید کیفیــت کاری و لکــه دار شــدن نــام برنــد شــما شــود.

محتوایــی کــه شــما نیــاز داریــد ممکــن اســت توســط یــک همــکار تولیــد شــود و یــا 
بــه واســطه ســفارش شــما تهیــه گــردد. در هــر دو حالــت، در ایــن مــورد شــما چیــزی 
را دریافــت خواهیــد کــرد کــه هزینــه متناســب بــا آن را پرداخــت کــرده باشــید. درواقع 
بهتــر اســت بگوئیــم محتــوا نیــز مثــل تمامــی  دیگــر خدمــات قابــل ارائــه در بحــث 
تجــارت آنالیــن دارای کیفیــت، تعرفــه و تنــوع گوناگــون اســت. بنابرایــن فکــر نکنیــد 
کــه اگــر یــک نویســنده بــا دســتمزد پائین تــر پیــدا کردیــد یعنــی حتمــًا ســود کــرده 
ایــد. نکتــه حائــز اهمیــت در انتخــاب یــک نویســنده توجــه بــه ســابقه و آشــنا بــودن 

آن فــرد بــا ســبک کاری شــما و همچنیــن آشــنایی بــا مفاهیــم مربوطــه می باشــد.
ممکــن اســت بعضــی از نویســندگان بــا توانایــی هایــی کــه در نــگارش متــن هــای 
بهینــه شــده و ســئو شــده دارنــد شــما را راضــی کننــد، امــا بعضــی دیگــر بــه ســادگی 
و فقــط بــا مهــارت نــوع نــگارش و بــازی بــا کلماتشــان شــما را شــگفت زده کننــد. هــر 
دو نــوع بــرای شــما کارســاز هســتند. اگــر بتوانیــد شــخصی را پیــدا کنیــد کــه هــر دو 
قابلیــت را داشــته باشــد، ایــده آل تریــن حالــت ممکــن را فراهــم کــرده ایــد و ایــن 

انتخــاب شــما می توانــد تأثیــر بســزایی در رونــد کســب و کارتــان داشــته باشــد.

مقاله پیشنهادی: 10 درسی که می توان از بهترین وبالگ نویسان آموخت

گروه سوم: ویراستاران محتوا
ویراســتار یــا ویرایشــگر )ادیتــور( عنوانــی از یــک تخصــص در زمینــه تولیــد محتــوا 
اســت کــه طــی آن، مقــاالت و محتــوای تولیــد شــده توســط یــک شــخص ویرایشــگر 
ویراســتاری شــده و حــذف و اضافاتــی در آن صــورت می گیــرد. حتــی بهتریــن 
نویســندگان نیــز معمــوالً کار نهایــی خــود را بــه ویراســتارها می ســپارند. دلیــل ایــن 
امــر نیــز معمــوالً بــه دلیــل همــگام ســازی و هماهنــگ کــردن محتــوای تولیــد شــده 

ــا اســتانداردها و معیارهــای کار اســت. ب
ایــن معیارهــا توســط ویراســتارها در محتواهــای تولیــد شــده توســط نویســنده هــا 
اعمــال می شــوند و پیــاده ســازی آن هــا و ایجــاد ایــن تغییــرات بــرای داشــتن یــک 
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ــود یــک ویراســتار  محتــوای بــی نقــص نهایــی حتمــًا پیشــنهاد می شــود. اگرچــه نب
مجــزا در تیــم محتــوا بــه معنــی موفــق نبــودن آن تیــم نیســت، امــا بــه جــد توصیــه 
می شــود کــه در صــورت امــکان و در صــورت مقــدور بــودن شــرایط اســتخدام یــک 

ویراســتار، حتمــًا بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد.

معموالً ویراستارها در سه دسته اصلی فعالیت می کنند:
- ویراســتاران توســعه دهنــده: کســانی هســتند کــه بخــش کوچکــی از کار نــگارش را در 
دســت گرفتــه و بــا توســعه بخشــیدن قســمت هایــی کــه محتــوای کمتــری در آن هــا 

وجــود دارد، نســبت بــه تکمیــل کــردن آن هــا اقــدام می کننــد.
ــود در  ــاالی خ ــارت ب ــص و مه ــا تخص ــگرها ب ــوع ویراش ــن ن ــن: ای ــتاران مت - ویراس
اســکن کــردن مشــکالت و ایــرادات کوچــک و بــزرگ موجــود در متــون، آن هــا را مرتفع 
ــط  ــا غل ــی و ی ــتور زبان ــکاالت دس ــامل اش ــد ش ــکالت می توان ــن مش ــازند. ای می س
هــای امالئــی و دیگــر مســائل نگارشــی باشــند. از بیــن ویراســتاران توســعه دهنــده و 
ویراســتاران متــن، اگــر مجبــور بــه انتخــاب و بــه کارگیــری یکــی از آن هــا هســتید، بــه 
ســراغ ویراســتاران متــن برویــد چــرا کــه وجــود اشــکاالت گرامــری و ایــرادات مشــابه 

بســیار بدتــر از گســترده نبــودن یــک محتــوا اســت.
- ویراســتاران هماهنــگ کننــده: دســته ســوم ویراســتارها کســانی هســتند کــه صرفــًا 
ــادی در  ــا بنی ــک ام ــد کوچ ــی هرچن ــوا، تغییرات ــد محت ــدف تولی ــه ه ــه ب ــا توج ب
محتــوا اعمــال می کننــد. ایــن دســته از متخصصیــن معمــوالً شــبیه بــه ژورنالیســت 
ــد.  ــن را شــفاف ســازی می کنن ــوای مت ــر شــده در محت ــوارد ذک ــرده و م ــل ک هــا عم
چنیــن اشــخاصی بــه هماهنــگ شــدن آیتــم هــای داخلــی یــک محتــوا کمک شــایانی 
ــه  ــر ب ــق ت ــا نگاهــی دقی ــه ای ب ــده حرف ــگ کنن ــک هماهن ــال، ی ــرای مث ــد. ب می کنن
ــک  ــودن ی ــذاب ب ــی و ج ــردازد و خوانای ــن می پ ــا مت ــب ب ــر متناس ــاب تصاوی انتخ
ــد  ــه بتوان ــردی ک ــن ف ــردن چنی ــدا ک ــه پی ــرد. اگرچ ــد ک ــدان خواه ــوا را دوچن محت
ــا اهــداف و ویژگــی هــای تجــارت شــما در ایــن مســیر فعایــت  درســت هم راســتا ب
کنــد دشــوار اســت، امــا اگــر چنیــن شــخصی را در اختیــار داشــته باشــید، می توانیــد 
مطمئــن باشــید کــه مقــاالت و محتــوای منتشــر شــده در وب ســایت شــما بــه صــورت 
اســتاندارد ســازماندهی شــده می باشــند. ایــن افــراد بعــد از انتشــار مطالــب نیــز بــه 

20

https://modireweb.com


بازاریابی محتوا چیست؛ راهنمای کامل استفاده از آن در 
کسب وکارها

www.modireweb.com

بازخوردهــای مخاطبیــن توجــه کــرده و خواســته هــای آنــان را در مــوارد آتــی اعمــال 
می کننــد.

 

چه زمانی به این اعضا نیاز داریم؟
مســلمًا جــذب و بــه کارگیــری تعــدادی کارشــناس تولیــد محتــوا بــه صــورت همزمــان 
ممکــن اســت بــرای هــر تجارتــی مقــدور نباشــد. شــما بایــد زمانــی بــه ســراغ تکمیــل 
کــردن اعضــای تیــم محتــوای خــود برویــد کــه واقعــًا عــدم حضــور ایــن افــراد و ایــن 
تخصــص هــا در کســب و کار شــما محســوس باشــد. در نتیجــه، اگــر بودجــه فعلــی 
شــما آنقدرهــا هــم بــرای راه انــدازی چنیــن بخشــی کافــی نیســت، می توانیــد ایــن 
ــازه هــای زمانــی متفــاوت بــه تیــم خــود اضافــه کنیــد و یــا اینکــه بــا  افــراد را در ب
کمــی   جســتجو و وقــت گذاشــتن بیشــتر، افــرادی را پیــدا کنیــد کــه قابلیــت انجــام 

چنــد وظیفــه داشــته باشــند.
در بســیاری از مواقــع نیــز الزم نیســت تــا بــا چنیــن افــرادی به صــورت ثابــت همکاری 
کنیــد. در ایــن مــوارد می تــوان بــا پیــدا کــردن فریلنســرها ایــن کارهــا را بــه صــورت 
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ــن  ــد ای ــه بتوان ــه وجــود شــخصی ک ــرد. البت ــدد برون ســپاری ک ســفارش هــای متع
ســفارش هــا را تدویــن کــرده و آن هــا را دریافــت و مدیریــت کنــد ضــروری خواهــد 
بــود. بنابرایــن حداقــل مقــدار تیــم شــما بایــد شــامل یــک شــخص هماهنــگ کننــده 
بــه صــورت ثابــت باشــد کــه البتــه خــود شــما نیــز می توانیــد چنیــن مســئولیتی را 

بــر عهــده بگیریــد.
در حــال حاضــر کمپانــی هــا و وب ســایت هــای موفق زیــادی هســتند که از فریلنســرها 
ــاوت  ــه خاطــر تف ــن تصمیمــی   ب ــد. اگرچــه چنی ــن منظــور اســتفاده می کنن ــه همی ب
ــاد پیشــنهاد  ــا، زی ــن آنه ــی   بی ــدم وجــود کار تیم هــای ســبک کاری فریلنســرها و ع
ــرای  ــما ب ــم کاری ش ــه حج ــی ک ــرای مواقع ــن روش ب ــتفاده از ای ــا اس ــود، ام نمی ش
شــروع زیــاد بــوده و یــا افــراد مناســب بــرای همــکاری ثابــت نداریــد مناســب خواهــد 
بــود. امــا بــه هــر حــال نکتــه حائــز اهمیــت و چیــزی کــه شــما بایــد بــه دنبــال آن 
باشــید اســتفاده از افــرادی اســت کــه مهــارت تولیــد محتــوای آن هــا در طــول زمــان 
توســعه یافتــه و بــا کســب تجــارب گوناگــون در ایــن زمینــه فــردی قابــل اطمینــان 

باشــند.
یــک نویســنده یــا ویراســتار خــوب می توانــد بــا تولیــد محتــوای خــود کــه در ظاهــر 
ــود.  ــما ش ــن ش ــما و مخاطبی ــی ش ــگفت زدگ ــث ش ــد، باع ــر می رس ــه نظ ــاده ب س
مطمئــن باشــید کــه اگــر نمونــه کار یــک نویســنده یــا کارشــناس تولیــد محتــوا شــما 
ــران و مشــتریان شــما نیــز  ــا مخاطبیــن، کارب ــاورد، باعــث می شــود ت ــه وجــد بی را ب
حــس متقابــل را حتــی بــا تأثیرگــذاری بســیار بیشــتری تجربــه کننــد. در نتیجــه، بــرای 
تصمیــم گیــری صحیــح در ایــن مــورد بــه دیــدگاه هــا و بازخوردهــای خودتــان رجــوع 

کنیــد و یــا از مشــاوران آشــنا در ایــن زمینــه کمــک بگیریــد.

6. یک سیستم مدیریت محتوای مناسب پیدا کنید
بعــد از اینکــه تیــم خــود را تشــکیل داده و افــراد الزم را بــرای شــروع اســتراتژی هــای 
بازاریابــی محتــوا آمــاده کردیــد، حــاال بایــد ســراغ ابزارهــای اصلــی کار برویــد. انتخاب 
ــروف  ــا ح ــه ب ــا Content Management System ک ــوا ی ــت محت ــتم مدیری سیس
ــود.  ــرای شــما خواهــد ب ــدم بســیار مهمــی   ب اختصــاری CMS شــناخته می شــود، ق
متخصصیــن وب همــواره از اهمیــت بــاالی انتخــاب صحیــح یــک CMS گفتــه انــد. 
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بــه عقیــده ایــن افــراد، یــک سیســتم مدیریــت محتــوا می توانــد بهتریــن دوســت و 
یــا بدتریــن دشــمن بــرای بازاریابــی محتــوای شــما باشــد!

ایــن روزهــا بــا پیشــرفته تر شــدن وب و ابزارهــای مدیریتــی آن، وب مســترها 
می تواننــد از گزینــه هــای گوناگونــی بهــره منــد شــوند. شــما می توانیــد بــا ســفارش 
دادن بــه یــک تیــم طراحــی ســایت، سیســتم مدیریتــی انحصــاری خــود را کــه البتــه 
ــه ســراغ  ــا اینکــه ب ــار داشــته باشــید و ی ــه بیشــتری همــراه اســت در اختی ــا هزین ب
روش هــای ســنتی و همیشــگی، یعنــی نصــب و اســتفاده از یــک سیســتم مدیریــت 
محتــوای متــن بــاز برویــد. در ایــن زمینــه اگرچــه تعــداد زیــادی CMS عرضــه شــده 
ــامل  Wordpress ، Joomla و  ــا ش ــن آن ه ــن و محبوب تری ــا معتبرتری ــت، ام اس

می شــوند.  Drupal

7. یک چارچوب مشخص برای آنالیز فعالیت های خود راه اندازی کنید
توصیــه می کنیــم تــا قبــل از اینکــه فعالیــت بازاریابــی محتــوای خــود را شــروع کنیــد، 
ابتــدا یــک چارچــوب و سیســتم معیــن بــرای بررســی و آنالیــز رونــد کار خــود ایجــاد 
کنیــد. چنیــن اقدامــی  می توانــد بــه شــما در بهبــود مشــکالت احتمالــی کمــک خیلــی 
زیــادی کنــد. درواقــع شــما بــا راه انــدازی ایــن چارچــوب، موفقیــت هــا و شکســت 

هــای خــود را متوجــه شــده و از آن هــا درس می گیریــد. 
ــای  ــتفاده از ابزاره ــی اس ــارت آنالین ــب تج ــتر و صاح ــر وب مس ــه ه ــا ب ــنهاد م پیش
ــدازی  ــا راه ان ــد گــوگل آنالیتیکــز )Google Analytics( اســت. شــما ب ــزی مانن آنالی
ــزار، می توانیــد رونــد فعالیــت خــود و بازخوردهــای آن را تجزیــه و تحلیــل و  ایــن اب
دنبــال کنیــد. گــوگل آنالیتیکــز همچنیــن پیشــنهادات، راهکارهــا و ابزارهــای گوناگــون 
دیگــری هــم دارد کــه اســتفاده از آن هــا بــه شــما در داشــتن یــک وب ســایت ایــده آل 

ــد. ــک می کن کم
اســتفاده از سیســتم هــای تجزیــه و تحلیــل نــه تنهــا بــه شــما در پیــدا کردن مشــکالت 
ــوب  ــک چارچ ــاد ی ــا ایج ــه ب ــد، بلک ــک می کنن ــا کم ــازی آن ه ــرف س ــل برط و راه ح
ــد.  ــت کنی ــا شــما در مســیر درســت فعالی ــح، باعــث می شــوند ت اســتاندارد و صحی
ایــن ابزارهــا همچنیــن بــه شــناخت عمیق تــر و مفهومی تــر کاربــران شــما نیــز کمــک 

ــد. ــل توجهــی می کنن بســیار قاب
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مقاله پیشنهادی: گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

 
8. برای تولید محتوای خود ایده پردازی کنید

هــر محتــوای خوبــی قبــل از اینکــه بــه مرحلــه تولیــد و انتشــار برســد، از یــک ایــده 
ــی شــما همــان عکــس العمــل نهایــی مخاطبیــن  ــده انتخاب شــروع شــده اســت. ای
ــه گفتــن نیســت کــه ایــده هــای ســاده و کــم  ــال خواهــد داشــت. الزم ب ــه دنب را ب
اعتبــار ســودی بــرای شــما نخواهنــد داشــت و در عــوض ایــده هــای مفیــد و معتبــر 
باعــث جــذب هرچــه بیشــتر توجــه کاربــران و بازدیدکننــدگان شــما می شــوند. ایــن 
جلــب توجــه در نهایــت بــه اشــتراک گــذاری محتــوای شــما توســط همیــن مخاطبیــن 
می انجامــد و ایــن هــدف بایــد همــان چیــزی باشــد کــه شــما از تولیــد محتــوا بــه 

دنبالــش هســتید.
بنابرایــن بــا دقــت خیلــی زیــادی بــه انتخــاب ایــده هــا و موضوعــات تولیــد محتــوا 
بپردازیــد. ایــن بخــش بایــد بــه صــورت مســتمر بررســی و بروزرســانی شــود. ایــده 
هــا بایــد نویــن و بــه نوعــی روی بــورس باشــند تــا طیــف وســیع تــری از مخاطبیــن را 
در بــر بگیرنــد. اگــر بــه ایــن مســئله توجــه کافــی نشــود، ایــده هــا تکــراری و کلیشــه 
ای می شــوند و بــه دنبــال آن، اعتبــار شــما کاســته شــده و در صــورت ادامــه داشــتن 
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ایــن مســئله، ممکــن اســت فعالیــت تجــاری شــما در شــرایط بســیار نامســاعدی قــرار 
بگیــرد.

ــرای بازاریابــی  ــر بتوانیــد ب ــا روش هــای زی ــا ب ــه شــما کمــک می کنیــم ت در ادامــه ب
محتــوای خــود ایــده پیــدا کنیــد.

ایده ها را از کجا پیدا کنیم؟
ایــده هایــی کــه مــا بــه آن هــا نیــاز داریــم در اطــراف مــا هســتند. کافیســت تــا بــا 
ــوارد  ــی م ــا در بعض ــم. ام ــایی کنی ــا را تشــخیص داده و شناس ــتری آن ه ــز بیش تمرک
بایــد از یــک ســری تاکتیــک و روش هــای دیگــر بــه منظــور پیــدا کــردن ایــده هــای 
مناســب اســتفاده کنیــم. دو روش کلــی و مهــم بــرای ایــن مــورد وجــود دارد کــه در 

ــم : ــاره می کنی ــا اش ــه آن ه ــه ب ادام

Swipe File روش اول: استفاده از متد -
ــل هــا و  ــدارک کشــویی )فای ــان اســناد و م ــر هم ــارت دیگ ــه عب ــا ب Swipe Files ی
ــک  ــی از ی ــوند( عنوان ــداری می ش ــوهای اداری نگه ــا و کش ــه در کمده ــی ک اطالعات
متــد و تاکتیــک قدیمــی  بــرای دســتیابی بــه ایــده هــای گوناگــون اســت. ایــن روش 
ــوزش  ــکات، آم ــتفاده از ن ــود. روش اول اس ــازی می ش ــاده س ــی پی ــورت کل در دو ص
ــی  ــه و بایگان ــان تهی ــا گروه ت ــه توســط خــود شــما ی ــی  اســت ک هــا و اســناد قدیم
 Swipe Files شــده انــد. همگــی ایــن اســناد در جایــی ذخیــره می شــوند کــه بــه آن
ــا  ــی و ی ــورت فیزیک ــه ص ــف ب ــای مختل ــا و فولدره ــل ه ــه فای ــی ک ــد. جای می گوین

ــوند. ــداری می ش ــا نگه ــازی در یکج مج
مســلمًا بــا پیشــرفت تکنولــوژی، دیگــر نیــازی بــه کشــوهای اداری قدیمــی  نداریــد. 
بــه جــای آن می توانیــد یــک فولــدر در کامپیوتــر خودتــان ایجــاد کــرده و ایــن مــدل 
فایــل هــا و اطالعــات را در آن قــرار دهیــد. ســپس در آینــده و هــر زمانــی کــه نیــاز 
بــه آنالیــز بــرای پیــدا کــردن ایــده داشــتید ســری بــه ایــن فولــدر بزنیــد، تــا نــه تنهــا 
ایــده هــای تکــراری را متوجــه شــوید، بلکــه از آن هــا بــرای پیــدا کــردن ایــده هــای 

جدیــد اســتفاده کنیــد.
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روش دوم الگوبــرداری از منابــع دیگــران اســت. بــرای پیــدا کــردن ایــده هــای نــاب 
و ترنــد می توانیــد بــا بررســی وب ســایت هــای رقیــب و دیگــر کانــال هــای تجــارت 
ــوش  ــا فرام ــد. ام ــدا کنی ــت پی ــه روز دس ــب و ب ــای مناس ــده ه ــه ای ــر، ب ــای دیگ ه
نکنیــد کــه ایــن فقــط یــک الگوبــرداری ســاده خواهــد بــود و هرگونــه تقلیــد و کپــی 
بــرداری از دیگــر منابــع بزرگتریــن اشــتباه شــما در بازاریابــی محتــوا اســت. در حقیقــت 

کار شــما بایــد پیــدا کــردن ایــن ســؤاالت از منابــع دیگــر باشــد:

سؤال: در حال حاضر چه چیزی روی بورس است؟
- اولیــن اقــدام شــما در ایــن زمینــه بایــد پیــدا کــردن مباحــث بــه روز و ترنــدی باشــد 
کــه دیگــر رقبــای شــما نیــز بــه آن هــا توجــه کــرده انــد. گــوگل بــا ارائــه ابــزاری بــا نــام 
Google Trends بــه شــما کمــک می کنــد تــا کلمــات کلیــدی و مطالــب ترنــد را بــه 

صــورت منطقــه ای پیــدا کنیــد.   

سؤال: کدام صفحات لینک ها و کلیک های بیشتری دارند؟
ــداد  ــترین تع ــر بیش ــای دیگ ــایت ه ــات س ــدام صفح ــوید ک ــه ش ــه متوج - اینک
بازدیدکننــده را دارنــد می توانــد بــه شــما در پیــدا کــردن یــک ایــده مناســب کمــک 
ــر وب ســایت  ــد صفحــات برت ــزار Link Explorer می توانی ــا کمــک اب ــد. ب ــادی کن زی
ــان را  ــوای پرمخاطــب آن ــات محت ــک هــا و موضوع ــرده و تاپی ــدا ک ــا را پی هــای رقب

ــد. ببینی

سؤال: کدام کلمات کلیدی بیشترین ترافیک را دریافت می کنند؟
 Similar Web ــون ــی همچ ــای آنالین ــوان از ابزاره ــز می ت ــورد نی ــن م ــرای ای - ب
اســتفاده کــرد تــا بتــوان بــه کمــک آن کلمــات کلیــدی کــه بیشــترین ترافیــک را روانــه 

ــد. ــدا کنی ــد پی ــای شــما می کنن ســایت هــای رقب

سؤال: منابع دیگر چه چیزی را به اشتراک می گذارند؟
- می تــوان بــا کمــک ابزارهایــی مثــل Followerwonk کــه بــه منظــور آنالیــز صفحات 
توئیتــر ســاخته شــده اســت، فالوئرهــا و فالوئینــگ هــای ســایت هــای رقیــب را پیــدا 
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کــرده و از ایــن طریــق متوجــه شــد کــه رقبــا در حــال فعالیــت و بــه اشــتراک گــذاری 
چــه نــوع محتوایــی هســتند.

ــه شــما کمــک  ــد ب ــز می توان ــردی Buzzsumo نی ــاده کارب ــوق الع ــزار ف ــن اب همچنی
کنــد تــا بــا جســتجوی کلمــات کلیــدی در آن، ببینیــد کــه هــر کلمــه در کــدام یــک از 
شــبکه هــای اجتماعــی )شــامل Reddit, Facebook, Pinterest و Twitter(، بــه چه 
مقــدار اســتفاده شــده و بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت. از دیگــر ابزارهــای قابــل 
ــوگل  ــرای گ ــه Share Metric ب ــه RivalIQ و افزون ــوان ب ــش می ت ــن بخ ــر در ای ذک

کــروم اشــاره کــرد.

ــرار  ــی را بیشــتر مــورد توجــه ق ــب و محتوای ــوع مطال ــر چــه ن ســؤال: برندهــای معتب
می دهنــد؟

- بــا اســتفاده از ابــزاری مثــل Fresh Web Explorer و Google Alerts می تــوان بــه 
محتــوا و مطالبــی کــه شــامل نــام برنــد شــما یــا دیگــر ســایت هــا باشــد دســت پیــدا 
کــرد. در واقــع ایــن ابزارهــا نــام برنــد مــورد نظــر شــما را در ســطح وب جســتجو کــرده 
ــد  ــد. شــما از همیــن طریــق می توانی ــدا می کنن ــه آن را پی ــوای لینــک شــده ب و محت
مطالــب و محتــوای پــر مخاطــب ســطح وب را شناســایی کــرده و نــام برنــد خــود را 

بــه درســتی توســعه ببخشــید.
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- روش دوم: استفاده از متد بارش فکری )طوفان ذهنی(
ــود  ــا Brainstorming وج ــی ی ــان ذهن ــام طوف ــا ن ــزی ب ــا چی ــراف م ــای اط در دنی
دارد. طوفــان ذهنــی کــه در فارســی آن را بــا عنــوان بــارش فکــری نیــز می شناســند، 
ــه واســطه آن، شــخص  ــه ب ــا گروهــی اســت ک ــرادی و ی ــع یــک تاکتیــک انف در واق
ــردازی  ــه یــک موضــوع از پیــش تعییــن شــده ایده پ ــم راجــع ب ــا اشــخاص آن تی ی
ــد  ــا می آین ــاره ســراغ ذهــن م ــه یکب ــی و ب ــده هــا همگــی ناگهان ــن ای ــد. ای می کنن
ــکار  ــن اف ــد. ای ــی می گذارن ــان ذهن ــام آن را طوف ــه ن ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی و ب
کــه ســریعًا بــه ذهــن مــا می آینــد بایــد بــه ســرعت یادداشــت شــوند، در غیــر ایــن 

صــورت ممکــن اســت از ذهــن مــا فرامــوش شــوند.
ــون  ــده هــای گوناگ ــق ای ــرای خل ــب ب ــت ذهــن انســان ها روشــی جال ــن قابلی همی
ــام  ــی انج ــورت گروه ــه ص ــوالً ب ــه معم ــک ک ــن تکنی ــتفاده از ای ــوه اس ــت. نح اس
ــا موضــوع انجــام می گیــرد. مــا  ــر روی یــک مبحــث و ی ــا تمرکــز گــروه ب می شــود ب

ــم : ــاره می کنی ــه اش ــک در ادام ــن تاکتی ــازی ای ــاده س ــب پی ــه راه و روش مناس ب
ابتــدا بــا افــراد گــروه خــود یکجــا جمــع شــوید و موضــوع مــورد بحــث را روی یــک 	 

ــن  ــه مت ــا بنویســید. طــوری ک ــه صــورت خوان ــزرگ ب ــرد نســبتًا ب ــه وایــت ب تخت
نوشــته شــما بــرای افــراد گــروه قابــل خوانــدن باشــد.

یــک نفــر بــه عنــوان رهبــر و جمــع کننــده لیســت ایــده هــا کنــار تختــه قــرار گرفتــه 	 
باشــد تــا بــه ســرعت ایــده هــای دیگــران را یادداشــت کنــد.

ســپس افــراد گــروه در صورتــی کــه طوفــان ذهنــی در مــورد مبحــث مــورد نظــر 	 
ســراغ آن هــا آمــد، بایــد آن را ذکــر کننــد )حتــی اگــر ایــده مــورد نظــر ربــط زیــادی 

بــه موضــوع نداشــته باشــد(
از هــر ایــده و طــرز تفکــری اســتقبال کنیــد. اگــر چنــد ایــده مشــابه وجــود دارنــد 	 

آن هــا را ادغــام کــرده و یــک ایــده ترکیبــی ایجــاد کنیــد.
ایــده هــا جمــع آوری شــده و بــه صــورت لیســت یادداشــت می شــوند و ســپس 	 

ــر تیــم بازگــو و آنالیــز می شــوند. توســط رهب
ــت و 	  ــده ثب ــه هــر ای ــروه راجــع ب ــر اعضــای گ ــد نظــرات دیگ ــه بای ــن مرحل در ای

ــرد. ــرار بگی ــورد بررســی ق م
می تــوان بــا جمــع بنــدی نتایــج نهایــی بــه بهتریــن گزینــه هــا دســت پیــدا کــرد و 	 
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ایــده هــای اساســی کــه توســط تیــم انتخــاب و بــه توافــق رســیده اســت را تعییــن 
. د کر

در نهایــت و بعــد از انتخــاب اولیــه ایــده، بایــد بــا کمــک نظــرات اعضــای گــروه 	 
مباحــث مرتبــط بــا آن ایــده مطــرح شــده و کلیــت کار بــرای تولیــد یــک محتــوای 

قــوی و بــا کیفیــت شــروع شــود.
 

بســیاری از بــزرگان صنعــت هــای مختلــف اســتفاده از ایــن روش را یکــی از بهتریــن 
راه هــا بــرای ایجــاد بهــره وری بیشــتر می داننــد. اســتفاده از تکنیــک طوفــان ذهنــی 
ــث  ــه باع ــود؛ بلک ــر می ش ــب بهت ــه مرات ــای ب ــده ه ــردن ای ــدا ک ــث پی ــا باع ــه تنه ن
افزایــش مــراودات گروهــی و تقویــت روحیــه تیمــی  اعضــای گــروه نیــز خواهــد شــد. 
ــال  ــه دنب ــه مســائل بســیار مهمــی  اســت کــه هــر کارآفرینــی ب همیــن مــورد از جمل
دســتیابی بــه آن اســت تــا بــا کمــک آن تیمــی  منســجم و هماهنــگ داشــته باشــد.
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محتوای همیشه سبز و محتوای به روز و جدید؛ به هر دو توجه کنید
مــا پیــش از ایــن نیــز از اهمیــت محتــوای همیشــه ســبز و ماهیــت آن گفتیــم. یکــی 
از ســؤاالتی کــه ذهــن وب مســترها را مشــغول می کنــد نیــز بــه ایــن مســئله مربــوط 
اســت. اشــخاص زیــادی فکــر می کننــد کــه بــرای تولیــد محتــوا بایــد فقــط بــه مباحث 
جدیــد و تــازه بســنده کــرد تــا بــه ایــن خاطــر بــه روز و حرفــه ای باشــند. ایــن طــرز 
فکــر اگرچــه اشــتباه نیســت، امــا بــرای یــک کمپیــن کامــل و موفــق بازاریابــی محتــوا 
کافــی نیســت. شــما بایــد هــر دو نــوع محتــوا را پوشــش دهیــد و در ایــن مبحــث 

یــک تعــادل ایجــاد کنیــد.
مطالــب همیشــه ســبز مطالــب و محتوایــی هســتند کــه کیفیــت و کاربــردی بــودن 
آن هــا اولویــت اصلیشــان می باشــد. بایــد گفــت کــه محتــوای همیشــه ســبز مطالبــی 
ــرای  ــد ب ــته و می توانن ــود را داش ــه خ ــوص ب ــب مخص ــه مخاط ــه همیش ــتند ک هس
مــدت هــای طوالنــی روی ســایت شــما قــرار داشــته و بــه صــورت مســتمر و پــی در 

پــی بــرای شــما بازدیدکننــده و مخاطــب جدیــد و ثابــت فراهــم کننــد.
ــن  ــند. ای ــته باش ــی نداش ــن ویژگ ــت چنی ــن اس ــه روز ممک ــد و ب ــوای جدی ــا محت ام
مطالــب صرفــًا بــه خاطــر پیــروی کــردن از ترندهــای روز پوشــش داده می شــوند تــا 
بازاریابــی محتــوای شــما را بــه روز نگــه دارنــد. بــرای یــک بازاریابــی محتــوای حرفــه 
ای هــر دو مــورد الزم و ضــروری هســتند. بنابرایــن تــالش کنیــد تــا هــر دو مبحــث را 

بــه خوبــی پیــاده ســازی کنیــد.

بیشتر بخوانید: 5 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا

چطور یک محتوای استاندارد و اصولی تولید کنیم؟
ــاده  ــده و پی ــردن ای ــدا ک ــای پی ــی کار و روش ه ــل کل ــا مراح ــه ب ــد از اینک ــاال بع ح
ســازی آن هــا آشــنا شــدیم، وقــت دســت بــه کار شــدن و تولیــد یــک محتــوای جــذاب 
ــتاندارد و  ــای اس ــال ه ــا راه ح ــا ب ــم ت ــعی می کنی ــدی س ــش بع ــد. در بخ می باش

ــم. ــه شــما معرفــی کنی ــوا را ب ــوع محت ــن ن ــده آل تری ــن و ای ــی، بهتری اصول
قبــل از اینکــه تولیــد محتــوای خــود را شــروع کنیــد اول مطمئــن شــوید کــه محتــوای 
ــم  ــیار مه ــا بس ــاخص ه ــن ش ــت. ای ــرده اس ــت ک ــر را رعای ــای زی ــاخص ه ــما ش ش
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هســتند و اگــر بــه آن هــا بــه درســتی توجــه کنیــد، نتیجــه نهایــی تــالش هــای شــما 
کامــالً مؤثــر واقــع خواهــد شــد.

1. محتــوا کامــالً اختصاصــی باشــد: منظــور مــا از محتــوای کامــالً اختصاصــی مطلبــی 
ــا  ــما ب ــد. ش ــته باش ــود نداش ــطح وب وج ــری از س ــای دیگ ــچ ج ــه در هی ــت ک اس
نــگارش و انتشــار یــک مطلــب یــا محتــوای اختصاصــی بــه یــک منبــع معتبــر تبدیــل 
شــده و چنیــن چیــزی نــام برنــد شــما را جاودانــه خواهــد کــرد. الزم نیســت فقــط و 
فقــط روی ایــن نــوع مطالــب تمرکــز کنیــد امــا حتمــًا بخشــی از بازاریابــی محتــوای 

خــود را بــه ایــن بخــش اختصــاص دهیــد تــا تأثیــر شــگفت انگیــز آن را ببینیــد.
2. محتــوا مرتبــط باشــد: مطالــب منتشــر شــده توســط شــما بایــد بــا کلمــات کلیــدی 
ــتجو و  ــای جس ــورت موتوره ــن ص ــد. در ای ــط باش ــالً مرتب ــی آن کام ــزی و جانب مرک
کاربــران بــه راحتــی بــه مطالــب شــما دســت پیــدا می کننــد. مرتبــط نبــودن مطلــب 
و متــن بــا کلمــات کلیــدی و یــا بــا عنــوان و زمینــه کاری برنــد شــما، اشــتباه بزرگــی 
ــد شــما جــزو  ــی از تجــارت هــا آن را مرتکــب می شــوند. ســعی کنی ــه خیل اســت ک

ایــن تجــارت هــا نباشــید!
3. محتــوا مفیــد باشــد: محتــوای مفیــد بایــد شــامل اطالعاتــی باشــد کــه یــک کاربــر 
از جســتجو کــردن در موتورهــای جســتجو بــه دنبــال پیــدا کــردن آن اســت. ســعی 
کنیــد اطالعــات کاربــردی را در مطالــب خــود بگنجانیــد تــا کاربــران از ایــن طریــق بــه 
پاســخ ســؤاالت و درخواســت هــای خــود برســند و نیــازی بــه جســتجوی مجــدد و 
مراجعــه بــه دیگــر ســایت هــا نداشــته باشــند. در ایــن حالــت، اعتبــار شــما افزایــش 

ــت. ــد داش ــم گیری خواه چش
ــا ارزش باشــد: ایــن مــورد اگرچــه مثــل گزینــه اول  4. محتــوای منحصــر بــه فــرد و ب
اســت امــا منظــور مــا از محتــوای منحصــر بــه فــرد فقــط مطالــب ســاده ای کــه در 
ســطح وب وجــود ندارنــد نیســت. منظــور مطالــب و اطالعاتــی اســت کــه منحصــرًا 
توســط شــما و تیــم محتــوای شــما تولیــد شــده انــد و بــه نوعــی حــق کپــی رایــت آن 
مطالــب در اختیــار شماســت. ارائــه چنیــن مطالبــی باعــث رشــد اعتبــار و رتبــه شــما 

ــران می شــود. در موتورهــای جســتجو و جلــب هرچــه بیشــتر اعتمــاد کارب
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ــه  5. محتــوا ســاده و قابــل فهــم باشــد: شــما بایــد ســعی کنیــد محتــوای خــود را ب
دور از هرگونــه پیچیدگــی و شــلوغی منتشــر کنیــد. ایــن نکتــه از جملــه نــکات حیاتــی 
بــرای کســب موفقیــت بیشــتر اســت. ممکــن اســت مطلــب شــما بــه خــودی خــود 
ــش آن  ــوه نمای ــگارش و نح ــوع ن ــری و ن ــط کارب ــا راب ــد ام ــا ارزش باش ــب و ب مناس
ــا  ــه ســادگی اکتف ــن مــورد فقــط و فقــط ب ــر شــود. در ای باعــث خســته شــدن کارب

کنیــد و از اســتفاده کــردن از آیتــم هــای پیچیــده و ســنگین پرهیــز کنیــد.
6. محتــوا طوالنــی و پربــار باشــد: همانطــور کــه می دانیــم بــازه اســتاندارد یــک مطلب 
در ســطح وب چیــزی بیــن 400 الــی 1500 کلمــه اســت. امــا ایــن بدیــن معنــی نیســت 
ــته و  ــر گذاش ــا را فرات ــد. پ ــد کنی ــازه تولی ــن ب ــی در ای ــًا مطالب ــد حتم ــما بای ــه ش ک
مطالــب طوالنــی تــر بنویســید. اطالعــات جزئــی تــری را در مطالــب خــود بازگــو کــرده 
و بــا توجــه بــه جوانــب دیگــر یــک مطلــب، محتــوای خــود را کامل تــر و پربــار کنیــد.
7. محتــوا هدفمنــد باشــد: یکــی از روش هایــی کــه باعــث کســب موفقیــت و جــذب 
ــد اســت.  ــوای هدفمن ــد محت ــب شــما می شــود، تولی ــرای مطال ــک ب ــد و ترافی بازدی
ــه  ــاص ک ــخاصی خ ــا اش ــخص ی ــرای ش ــوا ب ــد محت ــی تولی ــد یعن ــوای هدفمن محت
منحصــرًا بــه نیازهــا و دغدغــه هــای آنــان توجــه شــود. ایــن متــد یکــی از مناســب 
تریــن روش هــا بــرای توســعه بخشــیدن بــه بازاریابــی محتــوا اســت. شــما می توانیــد 
مخاطبیــن خــود را در دســته بنــدی هــای گوناگــون تقســیم کــرده و بــرای هــر کــدام 
ــه  ــاید ب ــن روش ش ــا ای ــد. ب ــوا کنی ــد محت ــی تولی ــد و اختصاص ــورت هدفمن ــه ص ب
ظاهــر تعــداد مخاطبیــن آن مطالــب کمتــر شــود امــا کیفیــت و بازدهــی آن هــا بــه 

ــود. ــتر می ش ــب بیش مرات
8. محتــوا متفــاوت باشــد: هــزاران هــزار مقالــه اینترنتــی در ســطح وب منتشــر شــده 
انــد کــه از بســیاری جهــات شــبیه بــه یکدیگــر هســتند. الگوبــرداری از اســتانداردها 
ــه ایــن  همیشــه توصیــه می شــود، امــا الزم نیســت کــه فعالیــت خــود را محــدود ب
الگوهــا کنیــد. شــما قــادر هســتید تــا در محتــوای خــود تفــاوت هــای کوچــک و بزرگ 
دیگــری ایجــاد کنیــد. اگرچــه اعمــال تغییــرات بــدون برنامــه توصیــه نمی شــود، امــا 

در کل بهتــر اســت از تغییــر و تفــاوت هــراس نداشــته باشــید.
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چطور یک مطلب خوانا، واضح و جذاب بنویسیم؟
مــا قبــالً هــم گفتیــم کــه کیفیــت بــر کمیــت ارجعیــت دارد. در مــورد محتــوا نیــز ایــن 
ــا کیفیــت منتشــر  مــورد کامــالً صــدق می کنــد. مطمئــن باشــید اگــر یــک مطلــب ب
ــم  ــا عل ــر بیشــتر از چنــد مطلــب بــی کیفیــت اســت. ب کنیــد، ارزش آن چندیــن براب
بــر ایــن مســئله، تمرکــز خــود را روی تولیــد مطالــب و محتــوای بــا کیفیــت بگذاریــد. 
نــکات ریــز و درشــت زیــادی بــرای ایجــاد یــک مطلــب بــا کیفیــت و اصولــی وجــود 

دارد.
توجــه کنیــد کــه ایــن نــکات شــامل نــکات نگارشــی و همچنیــن نــکات ســئو می شــود. 
بنابرایــن بــه شــدت توصیــه می کنیــم کــه بــا دقــت زیــاد بــه ایــن مــوارد توجــه کنیــد 
تــا نــه تنهــا محتــوای شــما از لحــاظ نگارشــی و از دیــد مخاطبیــن عالــی و بــی نقــص 
ــی  ــز مطلب ــات هــای موتورهــای جســتجو و مســئله SEO نی ــگاه رب باشــد، بلکــه از ن
جامــع و حرفــه ای ارائــه کــرده باشــید. مــا بــه ترتیــب بــه ایــن مــوارد اشــاره می کنیــم:

- توجه به عنوان مطلب
عنــوان مطلــب اولیــن بخشــی از مطلــب شــما خواهــد بــود کــه بایــد آن را بــه صــورت 
هدفمنــد انتخــاب کنیــد. عنــوان مطالــب بایــد تــا حــد امــکان کوتــاه )امــا نــه بیــش 
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از حــد( و شــامل کلمــه یــا کلمــات کلیــدی باشــند. بهتــر اســت در عناویــن مطالــب از 
حــروف ســاده و ارقــام اســتفاده شــده و از اســتفاده از حــروف غیرعــادی و ســمبل هــا 
ــد، بهتــر  ــوان شــما توجــه مخاطــب را جلــب کن ــه منظــور اینکــه عن ــاب کــرد. ب اجتن
اســت از عناویــن ســؤالی و یــا عناوینــی کــه کنجــکاوی کاربــر را در پــی دارد اســتفاده 
کنیــد. همچنیــن بهتــر اســت بــه جــای مــردد کــردن کاربــران، پیشــنهادی محــرک در 

عنــوان ذکــر کنیــد. مثــال :
عنــوان پیــش فــرض: آیــا بایــد از شــبکه هــای اجتماعــی بــرای تجارتمــان اســتفاده 

کنیــم؟
عنوان پیشنهادی: راه های کسب درآمد واقعی با شبکه های اجتماعی

ــه  ــای اینک ــه ج ــود ب ــنهاد می ش ــد، پیش ــاال می بینی ــای ب ــال ه ــه در مث ــور ک همانط
ــس  ــه ح ــی ک ــد، از عناوین ــاد می کنن ــر ایج ــد را در کارب ــس تردی ــه ح ــی ک از عناوین
ــد اســتفاده کنیــد . البتــه فرامــوش نکنیــد کــه زیــاده روی و  ــان را القــا می کنن اطمین
اغــراق در چنیــن مســئله ای ممکــن اســت بــه راحتــی جــواب عکــس بدهــد. چــرا کــه 
ــوان مطلــب ذکــر کــرده ایــد  ــه خاطــر ادعــای شــما کــه در عن ــری ب اگــر زمانــی کارب
وارد ســایت و صفحــه شــما شــود امــا بــا یــک ادعــای کــذب رو بــه رو شــود، آن زمــان 
شــما نــه تنهــا یــک مرجــع معتبــر نخواهیــد بــود؛ بلکــه ماننــد هــزاران ســایت دیگــر 
متهــم بــه یــک ســایت ســودجو و تقلبــی و بی هویــت می شــوید. شــما بایــد بتوانیــد 
ــه دهیــد. بنابرایــن تحــت هــر  ــا در محتــوای خــود ارائ چیــزی کــه ادعــا می کنیــد ت
شــرایطی از دروغ و مغلطــه بــه شــدت پرهیــز کنیــد. کاربــران و موتورهــای جســتجو 

ــد. ــل می کنن ــل عم بســیار هوشــمندتر از قب

)URL( توجه به آدرس مطلب -
 Uniform Resource Locator ــف ــه مخف ــان URL ک ــا هم ــما ی ــب ش آدرس مطل
اســت، می توانــد تأثیــر زیــادی در رونــد کاری شــما داشــته باشــد. برخــالف طــرز تفکــر 
ــاب  ــی انتخ ــتی و اصول ــه درس ــر ب ــب اگ ــر، آدرس مطال ــای دیگ ــایت ه ــی از س خیل
نشــوند، می تواننــد در بحــث ســئو تأثیــر منفــی داشــته باشــند. بــرای انتخــاب آدرس 

URL مطلــب خــود بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد :
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تــا زمانــی کــه مجبــور نشــدید فقــط از حــروف انگلیســی در آدرس مطلــب خــود 	 
اســتفاده کنیــد و ســعی کنیــد آدرس URL خــود را فارســی ننویســید.

هرچــه آدرس مطلــب شــما کوتــاه تــر باشــد، تأثیــر مثبــت آن نیــز بیشــتر اســت. از 	 
هــر چیــزی کــه می توانیــد در بخــش آدرس مطلــب اجتنــاب کنیــد تــا URL کوتــاه 

تــر شــود.
از کلمــه کلیــدی در آدرس مطلــب اســتفاده کنیــد و اگــر کلمــه کلیــدی اصلــی شــما 	 

ــه  ــک کلم ــه صــورت ی ــادل انگلیســی آن را ب ــد مع ــه فارســی اســت، ســعی کنی ب
کلیــدی دیگــر بــه بخــش هایــی از متــن اضافــه کنیــد و ســپس آن کلمــه کلیــدی 

انگلیســی را در URL نیــز بــه کار ببریــد.
تا جایی که ممکن است عنوان و URL شبیه به هم انتخاب کنید.	 
اگــر عنــوان مطلــب شــما شــامل کلمــات ربــط )و، یــا، امــا، ...( اســت، الزم نیســت 	 

آن هــا را در آدرس مطلــب نیــز قــرار دهیــد. در اغلــب مــوارد حــذف ایــن کلمــات نــه 
تنهــا مشــکلی ایجــاد نمی کنــد، بلکــه بــه کوچــک تــر شــدن URL هــا نیــز کمــک 

ــد. ــادی می کنن زی
ســعی کنیــد آدرس مطالــب خــود را مســتقیم و ســاده درســت کنیــد. حــذف تاریــخ، 	 

ــه  ــد ب ــل می توانن ــواردی از قبی ــدی هــا و م ــا دســته بن ــا ی ــوان فولدره حــذف عن
خوانایــی و بهبــود URL شــما بســیار کمــک کننــد. بــه عنــوان مثــال آدرس مطلــب 

زیــر را در نظــر بگیریــد:
article/how-to-boost-website-/10/2018/https://modireweb.com/blog

speed
می تــوان بــا حــذف مــوارد اضافــی از بخــش تنظیمــات CMS و یــا بــه صورت دســتی، 
آدرس را هماننــد مثــال زیــر بــه مقــدار قابــل توجهــی کوتــاه تــر ، ســاده تــر و شــکیل 

تــر کــرد:
https://modireweb.com/how-to-boost-website-speed

- توجه به نگارش محتوای اصلی
مهم تریــن بخــش ماجــرا نــگارش متــن اصلــی مطلــب شــما می باشــد. بعــد از عنــوان 
ــب  ــر درآوردن مطل ــه تحری ــتن و ب ــه نوش ــا ب ــد ت ــت آن می رس ــب، وق و آدرس مطل
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اصلــی بپردازیــم. توجــه کنیــد کــه تولیــد محتــوا می توانــد شــامل مــوارد گوناگونــی 
مثــل ویدئــو، پادکســت، اینفوگرافــی، کتــاب الکترونیکــی و ... باشــد. امــا یــک مطلــب 
جامــع و کامــل همیشــه دارای مقــدار قابــل قبولــی متــن اســت. ایــن متــن کــه خــود 
شــامل کلمــات و جمــالت اســت بایــد بــه نحــو احســن نــگارش شــود. مــا در ادامــه 

نکاتــی کلیــدی در ایــن بــاره بــه اشــتراک می گذاریــم.

یــک مطلــب اســتاندارد و اصولــی طبــق فرمــت خاصــی نوشــته می شــود. ایــن نــکات 
ــب شــما،  ــوع مطل ــه ن ــا توجــه ب ــواره در هــر نوشــته ای رعایــت شــوند. ب ــد هم بای
ــه  ــد. ب ــوع باش ــا آن ن ــط ب ــتانداردهای مرتب ــاوی اس ــت ح ــی می بایس ــن نگارش مت
عنــوان مثــال اگــر می خواهیــد یــک مطلــب خبــری ســاده بنویســید، بایــد بــا فرمــت 
متناســب بــا آن و اگــر می خواهیــد یــک مقالــه جامــع نــگارش کنیــد، بایــد بــا اصــول 

مقالــه نویســی ایــن مطلــب را تکمیــل کنیــد.

مــا در ادامــه ایــن متــن لیســتی از نــکات بســیار مهمــی  کــه بایــد در زمــان نوشــتن 
ــم آن هــا را  ــدًا توصیــه می کنی ــم کــه اکی ــد آمــاده کــرده ای یــک مطلــب رعایــت کنی

رعایــت کنیــد :

ــن شــما 	  ــد. هرچــه مت ــده اســتفاده کنی ــات پیچی ــه جــای کلم ــات ســاده ب از کلم
ــن مســئله هــم  ــر می شــود. ای ــز راحت ت ــذاری آن نی ســاده تر باشــد، درک و تأثیرگ

ــز اهمیــت اســت. ــران و هــم از نظــر موتورهــای جســتجو حائ ــدگاه کارب از دی
از جمــالت کوتــاه اســتفاده کنیــد! ایــن نکتــه از جملــه نــکات حرفــه ای و نگارشــی 	 

می باشــد کــه کمتــر بــه آن توجــه می شــود. ســعی کنیــد تــا حــد امــکان جمــالت 
خــود را کوتــاه کــرده و از نقطــه بــه عنــوان پایــان دادن بــه خط هــا اســتفاده کنیــد. 

خــط بعــدی را بــا یــک فاصلــه بعــد از نقطــه شــروع کنیــد.
ــه 	  ــذاری و ... ب ــه، نقطه گ ــط فاصل ــه، خ ــول، دونقط ــل ویرگ ــی مث ــم نگارش از عالئ

ــًا نقــش زیباســازی  ــم صرف ــن عالئ ــه ای ــد ک ــد. تصــور نکنی درســتی اســتفاده کنی
ــد. ــون را دارن مت

ــدار 	  ــد. مق ــور کنی ــع و ج ــاه و جم ــکان کوت ــد ام ــا ح ــود را ت ــای خ پاراگراف ه
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ــت. ــه اس ــی 170 کلم ــن 110 ال ــزی بی ــراف چی ــک پاراگ ــرای ی ــنهادی ب پیش
از کلمــات کلیــدی در بخــش هــای مختلــف متــن اســتفاده کنیــد. تعــداد کلمــات 	 

کلیــدی نبایــد از حــد اســتاندارد کمتــر یــا بیشــتر باشــد. مقدار پیشــنهادی اســتفاده 
ــی 1500  ــر 1000 ال ــه ازای ه ــار ب ــی 4 ب ــه 3 ال ــک ب ــزی نزدی ــدی، چی ــه کلی از کلم
کلمــه اســت. تعــداد کــم کلمــات کلیــدی می توانــد تأثیرگــذاری مطلــب شــما بــرای 
موتورهــای جســتجو را کاهــش داده و تعــداد بیــش از حــد آن می توانــد وب ســایت 

شــما را بــا جریمــه هــای گــوگل رو بــه رو کنــد.
از تصاویــر در البــه الی مطالــب خــود بهــره منــد شــوید. بعــد از هــر چند پاراگــراف و 	 

یــا بعــد از پایــان هــر بخــش می توانیــد یــک تصویــر مرتبــط در متــن قــرار دهیــد. 
توجــه کنیــد کــه تصاویــر انتخابــی شــما بایــد در ســایزهای اســتاندارد و بــا کیفیــت 
مناســب نشــر پیــدا کننــد. همچنیــن نوشــتن کلمــه کلیــدی در بخــش Alt تصاویــر 

را فرامــوش نکنیــد.
ــن 	  ــرای اســتفاده از ای ــد. ب ــا ســرتیترها( اســتفاده کنی ــن ی ــن هــا )عناوی از هدالی

مــورد حتمــًا می بایســت عنــوان اصلــی مطلــب خــود را بــا تــگ H1 و H2 و عناویــن 
زیرمجموعــه را بــا تــگ هــای H3 و H4 ایجــاد کنیــد.

ــد 	  ــه می شــود چــرا کــه از دی ــه شــدت توصی وجــود کلمــات کلیــدی در عناویــن ب
موتورهــای جســتجو ایــن حرکــت بــرای شــما اعتبــار و رتبــه بهتــر بــه دنبــال خواهد 

داشــت. بنابرایــن از کلمــات کلیــدی در ســرتیترها اســتفاده کنیــد.
از لیســت هــای نقطــه دار، لیســت هــای عــددی، جــداول و ... بهــره منــد شــوید. 	 

ایــن کار نــه تنهــا ارزش متــن شــما را بیشــتر می کنــد، بلکــه باعــث بهبــود نمایــش 
و ترتیــب و شــکیل بــودن مطلــب نیــز می شــود.

ــته 	  ــود نداش ــون خ ــز در مت ــی نی ــط امالئ ــی غل ــه حت ــچ وج ــه هی ــد ب ــعی کنی س
ــی  ــکاالت نگارش ــح اش ــای تصحی ــد از ابزاره ــور می توانی ــن منظ ــرای ای ــید. ب باش

ــد. ــتفاده کنی اس
بعــد از اتمــام نــگارش، حداقــل یــک بــار متــن را از ابتــدا تــا پایــان مطالعــه کــرده 	 

و آن را ویراســتاری کنیــد.
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- توجه به توضیحات متا
توضیحــات متــا بعــد از عنــوان و آدرس یک مطلب، ســومین بخشــی از یک وب ســایت 
اســت کــه بــرای موتورهــای جســتجو حائــز اهمیــت اســت. توضیحــات متــا شــامل 
چکیــده و خالصــه ای از محتــوای مطلــب شــما اســت کــه بایــد حتمــًا شــامل کلمــه یــا 
کلمــات کلیــدی انتخابــی شــما نیــز باشــد. توضیحــات متــا نبایــد از حــد قابــل قبــول 
کمتــر و یــا بیشــتر باشــد. مقــدار مناســب بــرای توضیحــات متــا در بــازه ای بیــن 100 
الــی 150 کاراکتــر اســت. متــا یــک تــگ کاربــردی و مؤثــر در ســئوی یــک ســایت بــه 
حســاب می آیــد. بنابرایــن ســعی کنیــد بــه درســتی آن را تکمیــل کنیــد و یــا از فــرم 

هــای خــودکار بــرای تکمیــل ایــن بخــش اســتفاده کنیــد.
 

- انتخاب درست دسته بندی ها
نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه شــما بایــد بــرای ســایت خــود و بــرای مطالــب، دســته 
ــه  ــد ب ــا می توان ــته ه ــن دس ــح ای ــاب صحی ــید. انتخ ــرده باش ــف ک ــی را تعری های
توســعه یافتــن ســایت شــما کمــک شــایانی کنــد. وجــود دســته بنــدی هــا نــه تنهــا 
بــه کاربــران کمــک می کنــد تــا مطالــب مــورد نیــاز خــود را بــه صــورت منظــم و بــا 
ــا نقشــه ســایت شــما تکامــل یافتــه و  ــد، بلکــه باعــث می شــود ت ترتیــب پیــدا کنن
ــر اســت از  ــد. بهت ــه بدهن ــه شــما رتب ــن خاطــر ب ــه همی ــز ب موتورهــای جســتجو نی
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زیرمجموعــه هــای دســته هــا فقــط در حــد یــک یــا دو زیرمجموعــه اســتفاده کنیــد. 
ــن  ــرای آدرس ای ــن ب ــود. همچنی ــه نمی ش ــتر توصی ــای بیش ــه ه ــاد زیرمجموع ایج
دســته بنــدی هــا درســت مثــل URL هــا عمــل کــرده و از حــروف انگلیســی و کوتــاه 

اســتفاده کنیــد.
 

- برچسب گذاری مناسب
ــه  ــب کامــل ب ــرای یــک مطل ــاز ب برچســب هــا )تــگ هــا( از دیگــر مــوارد مــورد نی
ــا شــما در کلمــات انتخابــی دیگــر  ــد. برچســب هــا باعــث می شــوند ت شــمار می رون
ــرار  ــج موتورهــای جســتجو ق ــز در نتای ــب هســتند نی ــا موضــوع مطل ــط ب ــه مرتب ک
بگیریــد. همچنیــن برچســب هــا بــرای لینــک کــردن چندیــن مطلــب بــه یــک موضوع 
ــه  ــب راجــع ب ــن مطل ــال شــما در ســایت خــود چندی ــرای مث اســتفاده می شــوند. ب
»آمــوزش راه انــدازی فروشــگاه آنالیــن« داریــد. اگــر از برچســب »فروشــگاه آنالیــن« 
در ایــن مطالــب اســتفاده کنیــد، کاربــران بــا یــک کلیــک روی ایــن برچســب هــا بــه 
تمامــی  ایــن مطالــب دســت پیــدا می کننــد. از برچســب گــذاری هــای زیــاد بــرای هــر 
مطلــب بپرهیزیــد چــرا کــه ممکــن اســت بــه جــای معرفــی شــدن توســط موتورهــای 

جســتجو، متهــم بــه انتشــار صفحــات اســپم شــوید.
 

- لینک دهی داخلی و خارجی صحیح
ــر  ــاب ناپذی ــه ای اجتن ــب حرف ــک مطل ــرای ی ــی و خارجــی ب ــک هــای داخل درج لین
اســت. اگــر می خواهیــد مطلــب شــما جامــع، پربــار و تخصصــی باشــد، بایــد از لینــک 
دادن هــای داخلــی و خارجــی اســتفاده کنیــد. منظــور از لینــک هــای داخلــی لینــک 
صفحــات دیگــر ســایت خودتــان می باشــد و منظــور از لینــک هــای خارجــی، لینــک 
صفحــات منابــع و ســایت هــای دیگــر اســت. لینــک هــای داخلی شــما باعــث افزایش 
ــک هــای خارجــی  ــد بیشــتر صفحــات ســایت شــما می شــود و لین ــک و بازدی ترافی
)بــه خصــوص اگــر بــه منابــع معتبــر لینــک داده شــود( باعــث افزایــش اعتبــار و رتبــه 
شــما از دیــد موتورهــای جســتجو خواهــد شــد. امــا فرامــوش نکنیــد کــه صرفــًا لینــک 
دادن بــه صفحــات دیگــر مــالک نیســت. لینــک هــای انتخابــی شــما بایــد مرتبــط بــا 

کلمــه انتخــاب شــده و همچنیــن مرتبــط بــا موضــوع مطلــب شــما باشــند.

39

https://modireweb.com


بازاریابی محتوا چیست؛ راهنمای کامل استفاده از آن در 
کسب وکارها

www.modireweb.com

بیشتر بخوانید: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟

 

چطور محتوای منتشر شده خود را گسترش داده و ارتقاء دهیم؟
ــترش آن  ــی و گس ــه بازاریاب ــت ب ــما، نوب ــط ش ــب توس ــل مطل ــار کام ــد از انتش بع
می رســد. اگــر مطلــب شــما کیفیــت الزم را در قســمت نگارشــی و ســئو داشــته باشــد، 
بخــش اعظمــی  از بازدیدهــای مطلــب شــما توســط موتورهــای جســتجو )بــا معرفــی 
ــط  ــز توس ــری نی ــش دیگ ــود. بخ ــام می ش ــج( انج ــات نتای ــما در صفح ــایت ش س
بازدیدکننــدگان ثابــت انجــام می گیــرد. امــا ایــن مقــدار بــرای یــک بازاریابــی محتــوا 
کافــی نیســت. شــما بایــد از روش هــای دیگــر محتــوای خــود را گســترده کنیــد. امــا 

چطــور بایــد ایــن کار را انجــام داد؟
 

1. فراهم کردن شرایط اشتراک گذاری آسان
ــدگان بیشــتری دریافــت  ــا کمــک آن بازدیدکنن ــوان ب ــه می ت ــی ک ــه روش های از جمل
کــرد، ایجــاد بســتری ســاده بــرای بــه اشــتراک گــذاری مطالــب شماســت. از جملــه 
ایــن روش هــا می تــوان بــه اضافــه کــردن آدرس کوتــاه مطالــب بــه منظــور اشــتراک 
گــذاری راحــت )بــه واســطه افزونــه خــودکار کوتــاه کننــده لینک( اشــاره کــرد. همچنین 
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ــا  ــاال ی امــکان اضافــه کــردن دکمــه اشــتراک گــذاری در شــبکه هــای اجتماعــی در ب
انتهــای مطلــب نیــز کمــک زیــادی بــه گســترش یافتــن مطلــب شــما می کنــد.

 
2. اشتراک گذاری مستقیم مطالب در شبکه های اجتماعی

راه دوم ایــن اســت کــه خــود شــما یــا تیــم شــما، محتــوا و یــا آدرس صفحــات مطالب 
شــما را در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک بگذاریــد. شــما بایــد در شــبکه هــای 
اجتماعــی محبــوب همچــون اینســتاگرام ، فیســبوک ، توئیتــر و یــا لینکدایــن صفحات 
اختصاصــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد از آن  هــا بــه عنــوان پــل ارتباطــی خودتــان بــا 
مخاطبیــن اســتفاده کنیــد. اشــتراک گــذاری مطالــب ســایت و یــا معرفــی مطالــب 
ــب  ــذب مخاط ــرای ج ــردی ب ــای کارب ــه روش ه ــا از جمل ــبکه ه ــن ش ــایت در ای س

بیشــتر اســت.

ــای  ــبکه ه ــق ش ــد از طری ــش درآم ــده افزای ــت ش ــنهادی: 10 روش ثاب ــه پیش مقال
ــی اجتماع

3. استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ
اینفلوئنســرها تاجــران آنالیــن و پرنفــوذی هســتند کــه در ســطح وب و شــبکه هــای 
اجتماعــی حضــور دارنــد. ایــن افــراد کســانی هســتند کــه در حــال حاضر ســیل عظیمی  
از مخاطبیــن را در اختیــار دارنــد. مخاطبینــی کــه شــما نیــز بــه دنبــال دســتیابی بــه 
آن هــا هســتید. شــما می توانیــد مطالــب و محتــوای خــود را از طریــق اینفلوئنســرها 
ــد  ــد و هــزاران هــزار بازدی ــه اشــتراک بگذاری ــدگان ب ــا طیــف وســیعی از بازدیدکنن ب

منحصــر بــه فــرد دریافــت کنیــد.

بیشتر بدانید: اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

4. بازاریابی با استفاده از نظرات
بازاریابــی بــا نظــرات یــا Comment Marketing نوعــی از بازاریابــی آنالیــن اســت 
کــه طــی آن شــما بــا مراجعــه بــه دیگــر ســایت هــا و یــا دیگــر صفحــات شــبکه هــای 
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ــد  ــن می توانی ــد. همچنی ــود می کنی ــد خ ــخصی برن ــی ش ــه معرف ــدام ب ــی، اق اجتماع
بــا مراجعــه بــه انجمــن هــا و ســایت هایــی کــه محتــوای مرتبــط بــا مطالــب شــما 
دارنــد، صفحــات و مطالــب خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد. چــرا کــه مراجعــه کننــدگان 
بــه ایــن ســایت هــا، بــه احتمــال خیلــی زیــاد از مطلــب شــما نیــز اســتقبال می کننــد. 
ایــن نــوع بازاریابــی رایــگان و بــدون هزینــه اســت، امــا انجــام آن نیــاز بــه صــرف 

زمــان و کمــی  تحقیــق در ســطح وب دارد.
 

5. ارسال مطالب به عنوان مهمان
یکــی از قابلیــت هــای جــذاب و کاربــردی در وب ســایت هــای امــروزی امــکان ارســال 
ــط روی  ــط و فق ــه فق ــت ک ــًا الزم نیس ــد. حتم ــان می باش ــورت مهم ــه ص ــب ب مطال
ســایت خودتــان مطالبتــان را منتشــر کنیــد. شــما می توانیــد بــا پیــدا کــردن ســایت 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــه کــرده ان ــان چنیــن قابلیتــی ارائ ــه کاریت ــری کــه در زمین هــای معتب
مهمــان در آن ســایت هــا مطلــب منتشــر کنیــد. مطلــب بــا کیفیــت شــما می توانــد 
امتیــازی بــرای نــام و برنــد شــما باشــد. همچنیــن در بســیاری از ایــن گونــه مطلــب 
گــذاری هــا امــکان لینــک دادن بــه منبــع هــای دیگــر وجــود دارد. در چنیــن حالتــی 
ــا در مطلــب مــورد نظــر لینــک هایــی از ســایت خــود را قــرار  شــما قــادر هســتید ت
دهیــد تــا بــا ایــن کار نــه تنهــا ورودی هــای جدیــد دریافــت کنیــد، بلکــه اعتبار ســایت 
و برنــد خــود را نیــز بــا لینــک گرفتــن از دیگــر منابــع بهبــود دهیــد. از جملــه بارزتریــن 
مثــال هــای ممکــن در ایــن مــورد، وب ســایت ویکی پدیــا اســت. در ویکی پدیــا هــر 
ــار در  ــه ای و پرب ــای حرف ــه ه ــد. مقال ــه کن ــر مقال ــه نش ــدام ب ــد اق ــری می توان کارب
ویکی پدیــا معمــوالً بــه منابــع مختلــف لینــک داده می شــوند و یکــی از ایــن منابــع 

ــد ســایت شــما باشــد. می توان
 

6. استفاده از تبلیغات کلیکی / تبلیغات شبکه ای
ــات  ــدن از تبلیغ ــد ش ــتر، بهره من ــد بیش ــک و بازدی ــب ترافی ــای کس ــر روش ه از دیگ
کلیکــی و شــبکه هــای تبلیغاتــی اســت. شــما می توانیــد مطالــب و صفحــات خــود را 
در ایــن شــبکه هــا قــرار داده و بــا ســفارش دادن تبلیغــات تعــداد بی شــماری کلیــک 
ــا و  ــبکه ه ــی ش ــابه دارد. برخ ــی مش ــز حالت ــبکه ای نی ــات ش ــد. تبلیغ ــت کنی دریاف
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صفحــات مجــازی بــا دریافــت سفارشــات تبلیغــات، تبلیــغ شــما را در طیــف وســیعی 
از جایــگاه هــای تبلیغاتــی بــه نمایــش می گذارنــد. بعضــی از شــبکه هــای اجتماعــی 
مثــل فیســبوک یــا توئیتــر نیــز بــه صــورت مســتقیم چنیــن کاری را بــرای شــما انجــام 

می دهنــد.
 

 

7. استفاده از تبلیغات موتورهای جستجو
ــه  ــوم ب ــوگل موس ــه ای گ ــات حرف ــژه تبلیغ ــه وی ــتجو ب ــای جس ــات در موتوره تبلیغ
Google AdWords راهــی بســیار مناســب بــرای کســب بازدیــد و مراجعــه هــزاران 
ــن سیســتم صفحــه  ــق ای ــد از طری ــه ســایت شــما می باشــد. شــما می توانی ــر ب کارب
مــورد نظــر خــود را در نتایــج اولیــه جســتجوهای موتورهــای جســتجو تعبیــه کــرده 
ــز  ــد. مایکروســافت نی ــر کنی ــن براب ــب خــود را چندی ــازده مطال ــن روش، ب ــا همی و ب
ــر روی  ــی ب ــای تبلیغات ــتم ه ــن سیس ــام Bing Ads دارد. ای ــا ن ــابه ب سیستمی مش
ــوط،  ــات مرب ــرایط کلم ــه ش ــه ب ــا توج ــد و ب ــت می کنن ــما فعالی ــی ش ــات انتخاب کلم

قیمــت هــای متفاوتــی دارنــد.
اگــر تبلیغــات کلمــه ای گــوگل و مایکروســافت بــرای شــما کافــی نیســت، می توانیــد 
ــات  ــتم تبلیغ ــک سیس ــوگل ی ــد. گ ــا بروی ــتم ه ــن سیس ــری ای ــات بص ــراغ تبلیغ س
ــد  ــک آن می توانی ــه کم ــه ب ــام Google Display Network دارد ک ــا ن ــری ب تصوی
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ــرای  ــوع ب ــایزهای متن ــی در س ــود را در بنرهای ــی خ ــا ویدئوی ــری ی ــات تصوی تبلیغ
ــل  ــی مث ــایت های ــات در وب س ــن تبلیغ ــب ای ــد. اغل ــش در بیاوری ــه نمای ــران ب کارب
ــوان  ــا عن ــز سیســتمی تبلیغاتی ب ــش داده می شــوند. فیســبوک نی ــوب و ... نمای یوتی
ــرار  ــران ق ــار کارب ــن Lookalike Audience در اختی Facebook’s Atlas و همچی

ــد داشــته باشــند. ــد تبلیغــات هدفمن ــا کمــک آن بتوانن ــا ب داده اســت ت

8. استفاده از ایمیل مارکتینگ
ســال هــای ســال اســت کــه ایمیــل مارکتینگ ده هــا هــزار کمپانــی و تجــارت مختلف را 
بــه موفقیــت هــای زیــادی رســانده اســت. ایــن نــوع بازاریابــی اگرچــه از قدیمی تریــن 
نــوع بازاریابــی آنالیــن بــه حســاب می آیــد، امــا همچنــان کاربــردی و بســیار مفیــد 
اســت. شــما بــا کمــک ایمیــل می توانیــد بــه ســاده تریــن شــکل ممکــن بــا مخاطبیــن 

خــود ارتبــاط داشــته و پیــام هــای حســاس را بــرای آن هــا ارســال کنیــد.
ــت.  ــد اس ــه ای کارآم ــگ گزین ــل مارکتین ــز ایمی ــوا نی ــی محت ــث بازاریاب ــرای بح ب
ــل  ــه عضویــت درآمــدن در ایمی ــرای ب ــران ب ــا پیشــنهاد دادن کارب ــد ب شــما می توانی
مارکتینــگ خــود، راهــی ســاده و مناســب بــرای معرفــی و بــه اشــتراک گــذاری مطالب 
داشــته باشــید. نکتــه ایــن مســئله اینجاســت کــه اوالً بایــد کاربــران را در ازای چیــزی 
خــاص )بــرای مثــال پیشــنهادات ویــژه و انحصــاری کــه فقــط از طریــق ایمیــل اطــالع 
رســانی می شــوند( بــه عضــو شــدن در خبرنامــه دعــوت کنیــد. دومــًا نبایــد از ایمیــل 
مارکتینــگ بــرای ارســال تمامــی  اطــالع رســانی هــا اســتفاده کنیــد. چنیــن اقدامــی  
ــران و دلســرد شــدن آن هــا از شــما می شــود. بنابرایــن از  باعــث خســته شــدن کارب
بازاریابــی بــا ایمیــل فقــط بایــد در مــواردی خــاص اســتفاده کنیــد تــا عملکــرد واقعــی 

آن از بیــن نــرود.

مقاله مرتبط: بازاریابی با ایمیل دقیقًا به چه معناست؟
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چطــور بدانیــم کــه کمپیــن تولیــد محتــوای مــا موفقیــت آمیــز عمــل کــرده 
اســت؟

ــه صــورت مســتمر وضعیــت ســایت  ــوان صاحــب یــک ســایت ب ــه عن ــد ب شــما بای
خــود را از لحــاظ ترافیــک و بازدیدهــای مخاطبیــن چــک کنیــد. اگــر بازاریابــی محتوای 
شــما بــه خوبــی پیــاده ســازی شــده باشــد، بعــد از مدتــی نتایــج آن را بــه وضــوح 
خواهیــد دیــد. لیســت زیــر نتایــج بــه دســت آمــده از یــک کمپیــن موفــق بازاریابــی 
ــن  ــورد ای ــود را در م ــایت خ ــت س ــز وضعی ــما نی ــت ش ــر اس ــد. بهت ــوا می باش محت

لیســت بررســی کنیــد تــا ببینیــد چطــور عمــل کــرده ایــد.

افزایش اعتبار برند
یــک کمپیــن موفقیــت آمیــز در بازاریابــی محتــوا منجــر بــه افزایــش اعتبار و گســترش 
نــام برنــد شــما می شــود. اگــر حــس کردیــد کــه بعــد از پیــاده ســازی ایــن کمپیــن 
بعــد از مدتــی نــام برنــد شــما بــر ســر زبــان هــا افتــاده و بعضــی از منابــع و یــا برخــی 
از کاربــران از برنــد شــما یــاد می کننــد یعنــی راه را درســت رفتــه ایــد. بــا چــک کــردن 
وضعیــت اعتبــار دامنــه ســایت )Domain Authority( و همچنیــن اعتبــار صفحــات 
)Page Authority( نیــز می تــوان تــا حــد زیــادی متوجــه ایــن افزایــش اعتبــار شــد.
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پیشنهاد: 5 راه برای تقویت شهرت آنالین

گسترش ارتباطات با مخاطبان
بازاریابــی محتــوا در صورتــی کــه بــه خوبــی اعمــال شــده باشــد، منجــر بــه افزایــش 
روابــط بیــن شــما و مخاطبیــن ســایت شــما خواهــد شــد. اگــر متوجــه عکــس العمــل 
هــای بیشــتری مثــل نظــر گذاشــتن، الیــک کــردن مطالــب شــما و مســائلی از ایــن 
قبیــل از ســوی کاربــران شــدید، یعنــی بازاریابــی محتــوای شــما بــه خوبــی عمــل کــرده 

اســت.
 

جذب مشتریان بیشتر و حفظ مشتریان فعلی
ــظ  ــوا، حف ــد محت ــن تولی ــک کمپی ــودن ی ــز ب ــای موفقیت آمی ــانه ه ــر نش از دیگ
مشــتریان فعلــی و وفادارتــر شــدن کاربــران ثابــت شــما اســت. اگــر چنیــن اتفاقــی 
رخ داده باشــد، یعنــی کاربــران بــرای فعالیــت هــای شــما احتــرام قائــل هســتند و بــا 
کســب رضایــت از عملکــرد شــما، تمایــل دارنــد تــا بــه عنــوان کاربــر و مشــتری ثابــت 

بــرای شــما شــناخته شــوند.

ــتریان  ــا مش ــا آن ه ــد ب ــه می توانی ــی ک ــد: 7 روش ــتر بخوانی ــتا بیش ــن راس در همی
ــد ــذب کنی ــتری ج ــت بیش ثاب
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افزایش فروش و سوددهی بیشتر
ــره وری تجــارت و افزایــش ســرمایه شــما، نشــان  ــروش و به ــت، افزایــش ف در نهای
دهنــده ایــن اســت کــه یــک محــرک داخلــی در حــال فعالیــت در ایــن راســتا اســت. 
ــا  ــوای ب ــت و محت ــا کیفی ــب ب ــن مطل ــد از ارســال و انتشــار چندی ــر بع ــن اگ بنابرای
ــد  ــد، می توانی ــتر ش ــز بیش ــما نی ــای ش ــرویس ه ــا س ــوالت ی ــروش محص ارزش، ف
مطمئــن باشــید کــه بازاریابــی محتــوا در ایــن مســیر بــه شــما کمــک کــرده اســت.

دیگر راه های آنالیز و بررسی تأثیرات بازاریابی محتوا
استفاده از ابزارهای آنالین برای بررسی وضعیت لینک های ورودی و خروجی	 
 	)Bounce Rate( چک کردن نرخ خروج کاربران
ــا، رأی 	  ــنجی ه ــتفاده از نظرس ــا اس ــران ب ــل کارب ــر تعام ــا و مقادی ــی معیاره بررس

ــنهادات و ... ــرات، پیش ــا، نظ ــری ه گی
بررسی وضعیت »بازگشت سرمایه گذاری«	 
مشاهده تعداد آی پی ها و بازدیدهای روزانه، هفتگی و ماهیانه	 
آنالیــز و مقایســه وضعیــت قبــل و بعــد ســایت بــه کمــک آنالیزورهایــی همچــون 	 

Google Analytics

نتیجه گیری و توصیه های نهایی
بازاریابــی محتــوا چیــزی  اســت کــه بــا کمــک آن و با توجــه به اصــول و اســتانداردهای 
ــه  ــرد. نتیج ــال ک ــارت اعم ــک تج ــدی در ی ــه رش ــت و رو ب ــر مثب ــوان تغیی آن، می ت
عملکــرد شــما بســته بــه نــوع عملکــرد شــما در ایــن زمینــه دارد. اگــر کمیــت را بــه 
کیفیــت ترجیــح داده باشــید و یــا اســتانداردهای بنیــادی ایــن کار را فــدای ســالیق 
ــرد و فقــط  ــد ب ــم راهــی از پیــش نخواهی ــر اســت بگوئی ــد، بهت شــخصی خــود بکنی

وقــت و هزینــه و انــرژی خــود را هــدر داده ایــد.

امــا اگــر هم راســتا بــا اصــول و نــکات موفقیــت آمیــز ایــن بازاریابــی پیــش برویــد، 
می توانیــد از زمــان و هزینــه ای کــه صــرف کــرده ایــد رضایــت کامــل داشــته باشــید. 
ــت  ــما کیفی ــی ش ــت اصل ــه اولوی ــم ک ــنهاد می کنی ــددًا پیش ــه مج ــوان توصی ــه عن ب
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باشــد نــه کمیــت! بــرای تولیــد یــک مطلــب و محتــوای بــا کیفیــت ایــرادی نــدارد 
اگــر زمــان بیشــتری صــرف کنیــد. در ایــن صــورت حداقــل مطمئــن هســتید کــه زمــان 
ــه  ــب ک ــا مطل ــی ده ه ــورت حت ــن ص ــر ای ــد. در غی ــرده ای ــف نک ــوده تل ــود را بیه خ

ــد. ــه شــما کمــک نمی کنن کیفیــت آن هــا پائیــن باشــد ب

محتــوای بــی کیفیــت نــه تنهــا ســودی بــرای شــما ندارنــد، بلکــه بــه راحتــی باعــث 
افــت رتبــه و اعتبــار شــما می شــوند. پــس اگــر قــرار اســت روی بازاریابــی محتــوا کار 

کنیــد، بایــد کیفیــت اولویــت اول و آخــر شــما باشــد.
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