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ــا  ــگ ی ــو مارکتین ــراغ ویدی ــه س ــب ب ــذب مخاط ــرای ج ــان ب ــتر بازاریاب ــروزه بیش ام
ــر  ــه هزینه ب ــا هم ــرا ب ــت؟ چ ــل آن چیس ــد. دلی ــی می رون ــی ویدیوی ــان بازاریاب هم
بــودن آن همچنــان طرفــداران خــود را دارد. ایــن نوشــته را بحوانیــد تــا بــا تاثیــر آن 

بــر کســب و کارهــا آشــنا شــوید.

ــرد،  ــم ک ــف خواهی ــل تعری ــور کام ــه ط ــی را ب ــی ویدیوی ــا بازاریاب ــب م ــن مطل در ای
مــروری بــه نحــوه اجــرای آن خواهیــم داشــت، مزایــا و معایــب آن را معرفــی می کنیم، 
اهمیــت ویدیــو مارکتینــگ را بــا توجــه بــه آمارهــای نشــان داده شــده توســط منابــع 
معتبــر جهانــی نشــان می دهیــم و در نهایــت پنــج راز بــزرگ بــرای موفقیــت در ایــن 

حــوزه را بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد.
 

بازاریابی ویدیویی چیست؟
 Video Marketing بازاریابــی ویدیویــی یــا ویدیو مارکتینگ یــا تبلیغــات ویدیویی یــا
ــو  ــم و ویدی ــان آن از فیل ــه در جری ــت ک ــی اس ــی اینترنت ــاخه های بازاریاب ــی از ش یک
بــه عنــوان ابــزار تبلیغاتــی اســتفاده می شــود. در ویدیــو مارکتینــگ، بازاریاب هــا بــه 
دنبــال تولیــد یــک فیلــم چنــد دقیقــه ای هســتند کــه ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر 

: شد با
بــه معرفــی کلــی یــک کســب و کار بپــردازد و نقــاط قــوت و ضعــف آن را نشــان 	 

دهــد؛
یک محصول را معرفی کند و نحوه استفاده از آن را به مشتری آموزش دهد؛	 
در مورد بهره بردن از یک خدمت یا یک ابزار ساخته می شود؛	 
نکاتی در مورد تعمیر یک محصول یا مثل یک محصول ارائه می دهد؛	 
شامل آموزش یک مبحث می شود؛	 
یک گروه را معرفی می کند که فعالیت های مختلفی انجام می دهند.  	 

تاریخچه ویدیو مارکتینگ
بــرای مطالعــه تاریخچــه ویدیــو مارکتینــگ بایــد بــه خیلــی ســال های قبــل برگردیــد 
ــز  ــت نی ــی از پیدایــش اینترن ــی حت ــن شــیوه بازاریاب ــه ای ــن نشــان می دهــد ک و ای
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ــه ســاخت  ــدام ب ــه اســم Bulova اق ــر اســت. در ســال 1940 یــک شــرکت ب قدیمی ت
ــرای ایــن تبلیغــات  ــی نیویــورک کــرد کــه ب ــم تجــاری در ایســتگاه تلویزیون یــک فیل
خــود 4 دالر پرداخــت. ایــن اولیــن روش تبلیغاتــی بــه ســبک جدیــد و بــا اســتفاده از 

فیلــم بــود.
 video killed ــی ــه تبلیغات ــاخت دو قطع ــا س ــی ب ــای تبلیغات ــد فیلم ه ــل جدی  نس
ــال  the radio star وalternatively the very prophetic song came out در س
ــن  ــود را در ای ــات خ ــن تبلیغ ــل اولی ــرکت اپ ــز ش ــال 1984 نی ــت. در س 1981رواج یاف
 )Viral( ــوی ویروســی ــه ثبــت رســاند و بعــد از آن در ســال 1991 یــک ویدی ــه ب زمین
ــر 750 دالر  ــغ ب توســط مدیــر اجرایــی فاکــس ســاخته شــد. ایــن ویدیــو مبلغــی بال

بــرای آنهــا هزینــه داشــت.
ــرکت های  ــدیم و ش ــه ش ــوب مواج ــی یوتی ــبکه اجتماع ــاخت ش ــا س ــال 2005 ب  س
مختلفــی از آن بــه عنــوان اصلی تریــن ابــزار تبلیغاتــی خــود اســتفاده کردنــد. اولیــن 
ــود  ــک در ســال 2005  ب ــرد، شــرکت نای ــوب اســتفاده ک ــه از یوتی ــروف ک شــرکت مع
و شــرکت گــوگل نیــز در ســال 2007 اقــدام بــه تبلیغــات در یوتیــوب کــرد. در ســطح 
ایــران نیــز ســرویس های اشــتراک گــذاری ماننــد آپــارات بیشــتر از ســایر ســرویس ها 

ــردد. ــال 1389 برمی گ ــه س ــاد آن ب ــخ ایج ــه تاری ــرد ک ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
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بازاریابی ویدیویی چگونه اجرا می شود؟
یکــی از دالیلــی کــه باعــث می شــود برخــی از بازاریابــان بــه ســمت بازاریابــی ویدیــوی 
نرونــد، نیــاز بــه مهــارت در ســاخت فیلــم و هزینــه بــر بــودن ایــن روش اســت. در واقع 
کســانی کــه قصــد فعالیــت در ایــن حــوزه را داشــته باشــند، بایــد آشــنایی حداقلــی بــا 
نحــوه تولیــد فیلــم یــا حتــی انیمیشــن داشــته باشــند. پــس بــرای اجــرای بازاریابــی 
ویدیویــی، گام اول آمــوزش ســاخت فیلــم یــا اســتفاده از شــرکت های تولیــد کننــده 

فیلــم تبلیغاتــی اســت.
 اگــر از شــرکت ها کمــک بگیریــد، کار شــما بســیار ســاده تر اســت. امــا اگــر خــود شــما 
ــن نحــوه ســاخت فیلم هــای  ــی شــما فراگرفت ــم بســازید، گام ابتدای ــد فیل می خواهی
تبلیغاتــی اســت. طبیعتــًا بــا برداشــتن گام اول، شــما یــک فیلــم تبلیغاتــی داریــد کــه 
بایــد آن را بــه شــیوه های مختلفــی بــه اشــتراک بگذاریــد و از ایــن طریــق مشــتری 

جــذب کنیــد.
ــتینگ آن  ــرای هاس ــی ب ــای کاف ــد و فض ــی داری ــگاه اینترنت ــک فروش ــد ی ــرض کنی ف
ــود را در  ــوالت خ ــی محص ــی و تبلیغات ــم آموزش ــد فیل ــد، می توانی ــاب کرده ای انتخ
همیــن فروشــگاه قــرار دهیــد یــا در کنــار آن یــک وبــاگ ایجــاد کنیــد، ایــن فیلم هــا 
را در آنجــا آپلــود کــرده و بــه فروشــگاه خــود لینــک دهیــد. امــا بیشــتر شــرکت ها از 
ــم باعــث ســنگین تر  ــد کــه اســتفاده از فیل ــد و معتقدن ایــن شــیوه اســتقبال نمی کنن

ــود. ــا می ش ــایت آنه ــدن وب س ش
راهــکار جایگزیــن بــرای ایــن افــراد، اســتفاده از ســرویس های اشــتراک فیلــم ماننــد 
آپــارات و یوتیــوب اســت. اگــر وب ســایت شــما فقــط بــه کاربــران و مشــتریان داخلی 
محــدود می شــود، بهتــر اســت از همــان آپــارات اســتفاده کنیــد. امــا اگــر احســاس 
می کنیــد کــه مشــتری های مختلفــی در ســطح جهــان داریــد، بایــد از یوتیــوب و یــا 
ســایر ســرویس های اشــتراک گــذاری فیلــم بــه صــورت بیــن المللــی اســتفاده کنیــد.
ــه کار ببریــد، اســتفاده از  ــرای اجــرای بازاریابــی ویدیــوی بایــد ب روش دیگــری کــه ب
ــر، یوتیــوب، اینســتاگرام، و اســنپ  شــبکه های اجتماعــی اســت. فیــس بــوک، توییت
ــران  ــد کارب ــما می توانی ــتند، ش ــرویس ها هس ــن س ــورد از ای ــد م ــا چن ــت تنه چ
آنهــا را بــه عنــوان فالــوور خــود جــذب کنیــد و برنامــه تبلیغاتی تــان را بــر روی شــان 

ــد. ــازی کنی پیاده س
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وایرال مارکتینگ چیست؟
ــی ویدیویــی  ــا بازاریاب ــو مارکتینــگ ی ــا ویدی یکــی از مباحثــی کــه بطــور مســتقیم ب
ــای  ــیاری از روش ه ــروزه در بس ــه ام ــت ک ــگ اس ــرال مارکتین ــت، وای ــاط اس در ارتب
بازاریابــی بــه کار گرفتــه می شــود. وایــرال مارکتینــگ )Viral Marketing( از دو بخــش 
تشــکیل شــده اســت کــه یــک بخــش آن همــان بازاریابــی اســت کــه ممکــن اســت 
ــی  ــر اینترنت ــی و غی ــف اجــرا شــود و شــامل روش هــای اینترنت ــه شــیوه های مختل ب
می شــود. در مــورد بخــش وایــرال بایــد بــه کلمــه انگلیســی Viral و معنــی آن رجــوع 
کنیــم. در واقــع ایــن کلمــه بــه معنــی ویروســی یــا ویــروس ماننــد اســت کــه کنــار 
هــم قــرار گرفتــن آن بــا کلمــه بازاریابــی، باعــث بــه وجــود آمــدن یــک ســبک جدیــد 
از مارکتینــگ شــده اســت کــه ممکــن اســت بــا روش هــای اینترنتــی یــا غیــر اینترنتــی 
اجــرا شــود. نامگــذاری ایــن شــیوه بازاریابــی از رشــد ویروس هــا نشــأت گرفتــه اســت 
ــه فــرد دیگــر اســت کــه باعــث گســترش آن  ــه صــورت انتقــال از یــک فــرد ب کــه ب

می شــود.
بنابرایــن وایــرال مارکتینــگ را می تــوان بــه عنــوان یــک روش بازاریابــی معرفــی کــرده 
کــه تبلیغــات آن بــا اســتفاده از انتقــال فــرد بــه فــرد بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر 
ــه  ــود را ب ــات خ ــی، تبلیغ ــاب اصل ــت، بازاری ــن حال ــرد. در ای ــام می گی ــتقیم انج مس
ــن  ــطوح پایی ــات در س ــی و تبلیغ ــه بازاریاب ــا وظیف ــال داده و آنه ــته ها انتق ــر دس زی
را برعهــده می گیرنــد. البتــه نکتــه ای کــه در اینجــا بایــد در نظــر بگیریــد ایــن اســت 
ــد  ــه صــورت ویروســی پخــش شــود، بای ــد ب ــه می خواهی ــزی ک ــت چی ــه در ماهی ک
عنصــر و یــا ویژگــی ای وجــود داشــته باشــد کــه باعــث جــذب آدم هــا و انتقــال آن بــه 

یکدیگــر شــود.
امــا احتمــاالً ایــن ســؤال بــرای شــما پیــش آمــده اســت کــه وایــرال مارکتینــگ چــه 
ربطــی بــه بازاریابــی ویدیویــی دارد؟ زمانــی کــه شــما یــک ویدیــو را بــه عنــوان ویدیو 
ــده  ــد، دی ــتراک می گذاری ــه اش ــانه ها ب ــا در رس ــی ی ــبکه های اجتماع ــی در ش تبلیغات
شــدن ویدیــو از یــک طــرف و پخــش شــدن آن در شــبکه های اجتماعــی و بیــن افــراد 
مختلــف باعــث بــه وجــود آمــدن یــک نــوع بازاریابــی ویروســی می شــود. بنابرایــن 
می توانیــم ویدیــو مارکتینــگ را بــه عنــوان یــک شــاخه از وایــرال مارکتینــگ معرفــی 

. کنیم
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مزایایی ویدیو مارکتینگ
ــی کــه در مــورد نحــوه اجــرای بازاریابــی ویدیویــی گفتــه شــد،  ــه مطالب ــا توجــه ب ب
احتمــاالً بــه ایــن نتیجــه رســیده اید کــه اســتفاده از ویدیــو ممکــن اســت ســخت و 
آزاردهنــده باشــد. پــس چــه دلیلــی دارد کــه اکثــر بازاریابــان بــه ســراغ اســتفاده از 

ــر آمــده اســت: ــل آن در زی ــر اســت؟ دالی ــن کار باالت ــد و بازدهــی ای ــم می رون فیل
ویدئــو کاربــر را درگیــر می کنــد: یکــی از بهتریــن امتیازاتــی کــه فیلم هــای تبلیغاتــی 	 

دارنــد ایــن اســت کــه کاربــر را بــا خــود درگیــر می کننــد. در واقــع اگــر یــک ویدیوی 
ــر جــذاب  ــرای کارب تبلیغاتــی بــه خوبــی ســاخته شــده باشــد و 10 ثانیــه اول آن ب
باشــد، احتمــال دیــدن فیلــم تــا انتهــا وجــود دارد و ایــن بهتریــن فرصــت بــرای 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــای تبلیغات تیم ه
 اســتفاده از ویدیــو آســان اســت: اســتفاده از ویدیــو برای کاربــران و برای مشــتریان 	 

بســیار راحــت اســت. در واقــع کاربــر بــه جــای اینکــه 30 صفحــه متــن در رابطــه 
ــا خیــال راحــت می توانــد  ــد، ب ــا تعمیــر یــا نحــوه اســتفاده از یــک کاال را بخوان ب
همزمــان بــه آمــوزش آن گــوش داده و تصاویــر آموزشــی را ببینــد. بنابرایــن زمانــی 
کــه بــرای خوانــدن متــن نوشــتاری صــرف می شــود، بســیار بیشــتر از زمانــی اســت 

کــه صــرف دیــدن یــک فیلــم آموزشــی می شــود.
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ــم 	  ــته فیل ــی از دو دس ــی ویدیوی ــوالً در بازاریاب ــت: اص ــل اس ــع و کام ــو جام  ویدی
ــد  ــاش می کنن ــان ت ــبک، بازاریاب ــر دو س ــود. در ه ــتفاده می ش ــد اس ــاه و بلن کوت
کــه نــکات متعــددی را در آنهــا بگنجاننــد و مطلــب را بــه طــور کامــل بــه بیننــده 
ــردن  ــان ک ــتاری در بی ــای نوش ــه متن ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــال دهن انتق
ــب بیشــتری  ــه مطال ــور اســت ک ــوان هســتند و نویســنده مجب ــوارد نات برخــی م

ــرد. ــه کار بب ــا حتــی یــک اصطــاح خــاص ب ــرای توضیــح یــک بحــث ی ب
ــی 	  ــه خوب ــاط اســت: اگــر یــک ویدیــوی تبلیغاتــی ب ــا احساســات در ارتب ــو ب ویدی

ــد.  ــر کن ــود درگی ــا خ ــده را ب ــات بینن ــد احساس ــند، می توان ــده باش ــاخته ش س
ســاخت یــک کلیــپ تبلیغاتــی طنــز یــا درگیــر کــردن عواطــف مشــتریان در ویدیــو، 
ــد. ــتفاده می کنن ــود اس ــب و کار خ ــان، از آن در کس ــه بازاریاب ــت ک ــی اس روش های

ــود 	  ــنایان خ ــا آش ــتان ی ــی از دوس ــما از یک ــر ش ــد: اگ ــه می مان ــو در حافظ ویدی
بخواهیــد کــه یــک فیلــم قدیمــی را بــرای شــما توصیــف کننــد یــا از آنهــا بخواهیــد 
کــه مطالــب یــک نوشــته یــا کتــاب را بــرای شــما تعریــف کننــد، مطمئــن باشــید 
کــه توانایــی آنهــا در توصیــف فیلــم بســیار بیشــتر اســت؛ زیــرا خاصیــت فیلم هــا 
بــه صورتــی اســت کــه بیشــتر در حافظــه فــرد می مانــد و فــرد از لحــاظ احساســی 

ــر می شــود. ــم درگی ــا آن فیل و عواطــف ب
ــی از 	  ــه یک ــد ب ــوع می توانی ــن موض ــرای درک ای ــی دارد: ب ــت باالی ــو محبوبی ویدی

ــی و نوشــتاری  ــد پســت های ویدیوی ــزان بازدی ــد و می ــی بروی شــبکه های اجتماع
را بــا هــم مقایســه کنیــد. امــروزه میلیون هــا و شــاید میلیاردهــا کاربــر از فیلم هــای 
گذاشــته شــده در یوتیــوب دیــدن می کننــد و از فیســبوک بــرای دیــدن کلیپ هــای 
مختلــف بهــره می برنــد. حــال ممکــن اســت ایــن کلیپ هــا تبلیغاتــی باشــند یــا 

صرفــًا بــرای طنــز یــا آمــوزش یــک مطلــب باشــد.
موتورهــای جســتجو ویدیــو را ترجیــح می دهنــد: یکــی از خصوصیــات بــارز فیلم هــا 	 

ایــن اســت کــه موتورهــای جســتجو نیــز بــه آنهــا عاقــه زیــادی دارد. بایــد بپذیریم 
کــه درصــد بســیار کمــی از محتــوای نوشــتاری یونیــک و اختصاصــی اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه هــر فیلــم دارای فضــا و قالــب اختصاصــی خــود بــوده و درصــد 
ــار منتشــر می شــود. ایــن موضــوع دردســر  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــی از آنه بســیار باالی

موتورهــای جســتجو را کمتــر می کنــد.
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معایب بازاریابی ویدیویی

ــی  ــتفاده از بازاریاب ــه اس ــیم ک ــته باش ــراف داش ــک اعت ــد ی ــزی، بای ــر چی ــل از ه قب
ویدیویــی چنــدان هــم ســاده نیســت و تــرس شــما از آن منطقــی بــه نظــر می رســد. 
ــه  ــی ب ــان تمایل ــد بازاریاب ــا 40 درص ــن 30 ت ــه، بی ــورت گرفت ــی های ص ــق بررس طب

ــن کار چیســت: ــرای ای ــا ب ــل آنه ــا دلی ــد. ام ــگ ندارن ــو مارکتین اســتفاده از ویدی
ســاخت ویدیــو گرانتــر از محتوای نوشــتاری اســت: برای نوشــتن محتوای نوشــتاری 	 

در یــک ســایت، فقــط بــه یــک سیســتم کامپیوتــری نیــاز داریــد کــه بتوانیــد متــن 
مــورد نظــر را تایــپ کنیــد. پــس نــه بــه تخصــص خیلــی پیچیــده ای نیــاز داریــد 
ــرای  ــی اســت کــه شــما ب ــرای آن می پردازیــد. ایــن در حال ــه زیــادی ب و نــه هزین
ســاخت یــک ویدیــو، بایــد نحــوه کار بــا نــرم افزارهــای مختلــف را آمــوزش دیــده 
ــرای  ــه یــک شــرکت واگــذار کنیــد. در هــر صــورت ب ــا ســاخت آن را ب باشــید و ی
ــد کــه تمامــی ایــن  ــاز داری ــد نی ــب جدی ــه مطال ــز ب ــوای ویدیویــی نی ــه محت تهی

ــود. ــی می ش ــی ویدیوی ــدن بازاریاب ــر ش ــث گران ت ــوارد باع م
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ــو 	  ــم، ســاخت ویدی ــم و چــه نخواهی ــر اســت: چــه بخواهی ــو زمان ب ســاخت ویدی
نســبت بــه نوشــتن محتــوای نوشــتاری برای یــک ســایت زمان بیشــتری نیــاز دارد. 
در واقــع، بــرای داشــتن یــک فیلــم تبلیغاتــی شــما هــم نیــاز داریــد کــه ســاختار 
ــن  ــرای گذاشــتن در ای ــی ب ــوای کاف ــد محت ــد و هــم بای ــاده کنی ــم را آم ــی فیل فن
فیلــم را داشــته باشــید. فراهــم آوردن ایــن دو مــورد و کنــار هــم قــرار دادن آنهــا 

ــه شــود. ــان گرفت ــادی از بازاریاب ــه زمــان زی باعــث می شــود ک
مشــکالت فنــی در مــورد ویدیــو بیشــتر اســت: ایــن ایــراد از لحاظ فنــی بــه بازاریابی 	 

ــات الزم  ــق امکان ــی مناط ــه در برخ ــم ک ــد بپذیری ــا بای ــت، ام ــی وارد نیس ویدیوی
بــرای نشــان دادن ویدیــو بــه شــکل مناســب وجــود نــدارد. پاییــن بــودن ســرعت 
بارگــذاری ویدیــو در برخــی مناطــق، نبــود زیرســاخت های الزم بــرای نمایــش فیلــم 
یــا نداشــتن برخــی امکانــات در وب ســایت ها از مهمتریــن ایــرادات اســت کــه در 

ــن حــوزه وارد می شــود. ای
نمایــش ویدیــو اینترنــت را مصــرف می کنــد: وقتــی کــه شــما یــک مطلب نوشــتاری 	 

را مطالعــه می کنیــد، نهایتــًا بــا بارگــذاری تصاویــر ممکــن اســت یــک مگابایــت از 
حجــم اینترنــت شــما مصــرف شــود. امــا وقتــی کــه یــک فیلــم را می بینیــد، مســئله 
حجــم اینترنــت مصــرف شــده بــرای شــما اهمیــت پیــدا می کنــد و بــا توجــه بــه 
کیفیــت آن ممکــن اســت حجــم اینترنــت مصــرف شــده متغیــر باشــد. بــه همیــن 
دلیــل کاربرانــی کــه از اینترنــت حجمــی اســتفاده می کننــد، شــاید تمایــل کمتــری 
بــه دیــدن فیلــم داشــته باشــند. بــه همیــن دلیــل فیلم هــای کوتــاه بــا حجــم کــم، 

مــورد توجــه کاربــران قــرار می گیــرد.
 

انواع ویدیوها در بازاریابی ویدیویی
ــران اینترنتــی، معمــوالً  ــودن کارب ــه ب ــه بی حوصل ــا توجــه ب در بازاریابــی ویدیویــی، ب
ــن  ــم در ای ــظ فیل ــه اســتفاده از لف ــد. البت ــرار می گیرن ــت ق ــاه در اولوی فیلم هــای کوت
ــن ها  ــه انیمیش ــم ک ــروزه می بینی ــرا ام ــد، زی ــده باش ــج کنن ــی گی ــاید کم ــورد ش م
و موشــن گرافیک هــا نیــز در قالــب ویدیوهــای تبلیغاتــی اســتفاده می شــوند و 

ــود. ــش می ش ــون پخ ــت و در تلویزی ــا در اینترن ــی از آنه ــای مختلف نمونه ه
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 بــه طــور کلــی ویدیوهــای اســتفاده شــده در بازاریابــی ویدیویــی را می توانیــم در 12 
دســته کلــی زیــر قــرار دهیــم:

ــک 	  ــی ی ــف و معرف ــرای توصی ــن ویدئوهــا بیشــتر ب ــول: ای ــی محص ــو معرف ویدی
محصــول ســاخته می شــوند و معمــوالً توســط فروشــگاه های در رســانه های 
مختلــف ماننــد یوتیــوب و آپــارات گذاشــته می شــوند تــا بــه نوعــی تبلیــغ محصول 

آنهــا باشــد.
ــاخته 	  ــاص س ــد خ ــک برن ــی ی ــرای معرف ــا ب ــن ویدیوه ــد: ای ــی برن ــو معرف ویدی

می شــوند و ممکــن اســت توســط خــود برنــد یــا افــراد بازاریــاب مــورد اســتفاده 
قــرار گیرنــد.

ــی 	  ــا حت ــع: ایــن ویدیوهــا توســط برخــی شــرکت های ی ــو رویدادهــا و وقای  ویدی
ــرای اطاع رســانی در مــورد یــک رویــداد یــا وقایــع خــاص  رســانه های عمومــی ب
ــوارد  ــن م ــاالنه از ای ــای س ــی رویداده ــای معرف ــه ویدیوه ــوند. نمون ــد می ش تولی

هســتند.
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ــه 	  ــک مصاحب ــو، ی ــن ویدی ــی: در ای ــای تخصص ــه مصاحبه ه ــوط ب ــو مرب  ویدی
تخصصــی در رابطــه بــا یــک محصــول یــا یــک اختــراع صــورت می گیــرد و برخــی 

ــود. ــه می ش ــورد آن ارائ ــی در م ــات فن اطاع
 ویدیوهــای آموزشــی و راهنمــای اســتفاده از محصــول و یــا خدمــات یــک شــرکت: 	 

ایــن مــورد هــم ماننــد ویدیــو معرفــی محصــول اســت و ممکــن اســت در رابطــه 
بــا آمــوزش و راهنمــای اســتفاده از یــک محصــول یــا خدمــات یــک شــرکت تولیــد 

ــر فروشــگاه های اینترنتــی از آنهــا اســتفاده می شــود. شــود کــه امــروزه در اکث
 ویدیوهــای توصیفــی: ایــن فیلم هــا بــرای توصیــف یــک موضــوع یــا یــک رویــداد 	 

خــاص تولیــد می شــوند و بــا توجــه بــه موضــوع ممکــن اســت جنبــه تجــاری یــا 
غیــر تجــاری داشــته باشــند.

ــن ســطح 	  ــا: در حــال حاضــر از باالتری ــن گرافیک ه ــنی و موش ــای انیمیش  ویدیوه
ــه و  ــراد جامع ــتر اف ــتند و بیش ــوردار هس ــات برخ ــی و تبلیغ ــت در بازاریاب محبوبی

ــد. ــرار کنن ــاط برق ــا ارتب ــن ویدیوه ــا ای ــد ب ــان و می توانن مخاطب
 ویدیوهــای مــوردی و نظــرات مشــتریان: ایــن ویدیوهــا بــه طــور ویــژه در مــورد 	 

مشــتریان و اظهــارات آنهــا در مــورد یــک محصــول یــا خدمــات تولیــد می شــود. 
ــی  ــا نقــش تبلیغات ــرای مشــتریان هســتند، ام ــی ب ــه نوع ــن فیلم هــا ب اگرچــه ای

آنهــا در بازاریابــی ویدیویــی غیــر قابــل انــکار اســت.
ــرای 	  ــی ب ــتم پوشش ــک سیس ــوان ی ــه عن ــده ب ــای زن ــده: ویدیوه ــای زن  ویدیوه

ــن ویدیوهــا  ــراد ســازنده ای ــع اف ــی هســتند و در واق ویدیوهــای پخش شــده قبل
ســعی می کننــد کــه بــا اســتفاده از ایــن روش، کاســتی ها و مشــکات ویدیوهــای 
قبلــی را مرتفــع کننــد. البتــه تیم هــای تبلیغاتــی از ایــن حربــه بــرای ارتبــاط بیشــتر 

ــد. ــا مشــتریان خــود اســتفاده می کن ب
ــرای ایجــاد تصاویــر مجــازی از 	   ویدیوهــای 360 درجــه پانورامــا: ایــن ویدیوهــا ب

ــن  ــی از ای ــای مختلف ــود. نمونه ه ــاخته می ش ــف س ــرکت های مختل ــا و ش مکان ه
ویدیوهــا بــرای نشــان دادن جاذبه هــای گردشــگری در کشــورهای مختلــف ســاخته 
شــده اســت کــه کاربــر می توانــد بــا دیــدن آنهــا، احســاس بــودن در آن مــکان را 

داشــته باشــد. 
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اهمیت بازاریابی ویدیویی برای کسب و کارها
در بند هــای قبلــی نشــان دادیــم کــه بازاریابــی ویدیویــی دارای چــه مزایایــی اســت 
ــای  ــق آماره ــد. طب ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــب و کار را تح ــک کس ــد ی ــه می توان و چگون
منتشــر شــده توســط گــروه Wyzowl، بیــش از 63 درصــد از کســب و کارهــای موجود 
در دنیــا از بازاریابــی ویدیویــی بــه عنــوان محتــوای اصلــی تبلیغــات خــود اســتفاده 
کرده انــد. جالــب اســت بدانیــد کــه از ایــن 63 درصــد، در حــدود 80 درصــد از آنهــا، 
ویدیــو مارکتینــگ را بخــش مهمــی از اســتراتژی تبلیغاتــی خــود می داننــد. ویدئوهــا 
و تصاویــر ویدئویــی بــه ســرعت در حــال پیشــرفت هســتند و زودتــر از آنچــه کــه مــا 

ــانند. ــی می رس ــات تبلیغات ــه ارتفاع ــود را ب ــم، خ ــر می کنی فک
امــا بــا توجــه بــه اینکــه بازاریابــی ویدیــوی یکــی از جدیدتریــن بخش هــای صندوقچه 
ــا او واقعــًا اســتفاده  ــوز در مــورد آن تردیدهایــی وجــود دارد. آی تبلیغــات اســت، هن
از فیلم هــا بــرای تبلیــغ کســب و کار مناســب اســت؟ آیــا تاثیرگــذاری کافــی را دارد؟ 
در ادامــه بــا ذکــر چنــد دلیــل نشــان خواهیــم داد کــه پاســخ ایــن ســؤاالت بــه چــه 

صــورت خواهــد بــود:

1. ویدئو باعث افزایش نرخ تبدیل و افزایش فروش می شود
 اولیــن نکتــه مهــم در اســتفاده از بازاریابــی ویدیویــی ایــن اســت کــه بشــدت بــر نــرخ 
تبدیــل و افزایــش فــروش شــما تأثیــر می گــذارد. وقتــی کــه شــما یــک ویدیــو بــرای 
ــدون آن  ــتری ب ــد، مش ــرار می دهی ــه ق ــک صفح ــازید و در ی ــود می س ــول خ محص
کــه نیــاز بــه خوانــدن محتــوا داشــته باشــد، بــا اطمینــان کامــل محتویــات ویدیویــی 
ــق  ــود. طب ــه او می ش ــر ب ــانی بهت ــث اطاع رس ــوع باع ــن موض ــرده و ای ــگاه ک را ن
ــزان 80  ــه می ــما را ب ــل ش ــرخ تبدی ــد ن ــو می توان ــه، ویدی ــورت گرفت ــی های ص بررس

درصــد افزایــش دهــد.
ــروش منجــر شــود.  ــش ف ــه افزای ــه طــور مســتقیم ب ــد ب ــن می توان ــو همچنی  ویدی
ــک  ــح ی ــو توضی ــه ویدی ــی ک ــد از کاربران ــه 74 درص ــد ک ــان می ده ــات نش مطالع
ــد. بنابرایــن  ــداری کرده ان ــد، متعاقــب آن محصــول را خری محصــول را تماشــا می کنن
ــرای  ــز ب ــان انگی ــای هیج ــاختن فیلم ه ــب و کار، س ــک کس ــرای ی ــروع ب ــن ش بهتری
ــه خوبــی گویــای همــه چیــز  محصــوالت اســت. نمــودار نشــان داده شــده در زیــر ب
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هســت. در ایــن تصویــر می بینیــد کــه اســتفاده از بازاریابــی ویدیویــی بــه چــه صــورت 
نــرخ تبدیــل مشــتری در کســب و کارهــای مختلــف را افزایــش داده اســت.

2. ویدیو اعتماد ایجاد می کند
ــروش  ــرخ ف ــش ن ــن افزای ــل و همچنی ــرخ تبدی ــش ن ــه افزای ــن حلق ــاد مهمتری اعتم
اســت. ایجــاد اعتمــاد بیــن مشــتری و فروشــنده بســیار مهــم اســت و مــا بــه عنــوان 
بازاریــاب بایــد بتوانیــم ایــن اعتمــاد را ایجــاد کنیــم. از کســانی کــه در حــوزه تهیــه 
محتــوا فعالیــت می کننــد، شــاید تعــداد انگشــت شــماری در تولیــد محتوای نوشــتاری 
یونیــک و منحصــر بــه فــرد تبحــر دارنــد. چــرا؟ زیــرا همیشــه کلمات بــه یکدیگر شــبیه 
ــه اصــول نگارشــی باعــث تکــرار می شــود.  ــا توجــه ب ــا ب ــرار گرفتــن آنه هســتند و ق
ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه مشــتری احســاس کنــد بــا توضیحــات مشــابه در 

مــورد یــک محصــول مواجــه شــده و از خریــد آن منصــرف می شــود.
امــا وقتــی کــه بحــث اســتفاده از فیلــم بــرای معرفــی یــک محصــول پیــش می آیــد، 
ــه  ــوالت، ک ــا و محص ــا کاراکتره ــم ت ــم بگیری ــب فیل ــت! از قال ــد اس ــز جدی ــه چی هم
ــن مشــتری  ــت وجــود نخواهــد داشــت. بنابرای ــه مشــابه آن در اینترن ــاالً نمون احتم
ــرای او ســاخته شــده اســت و  ــًا ب ــی صرف ــم تبلیغات ــن فیل ــه ای ــد ک احســاس می کن
بــا عاقــه بیشــتری بــه آن نــگاه می کنــد. ایــن همیــن دلیــل اســت کــه 57 درصــد از 
مشــتریان و مصــرف کننــدگان اعــام کردنــد کــه فیلم هــا بــه آنهــا اعتمــاد بیشــتری 

ــد. ــن می دهن ــد آنای ــرای خری ب
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3. ویدیو باعث باال رفتن نرخ بازگشت سرمایه می شود
 اگــر دوســت داریــد بیشــتر هیجــان زده شــوید، جالــب اســت بدانیــد کــه 83 درصــد 
ــرمایه  ــت س ــگ بازگش ــو مارکتین ــه ویدی ــد ک ــف معتقدن ــای مختل ــب و کاره از کس
ــوز  ــو هن ــد ویدی ــه تولی ــا وجــود اینک ــان آورده اســت. ب ــه ارمغ ــا ب ــرای آنه ــی ب خوب
ســاده ترین و ارزان تریــن راه نیســت و زمــان زیــادی بــرای آمــاده ســازی یــک کلیــپ 
ویدیویــی صــرف می شــود، امــا بایــد بدانیــد کــه ابزارهــای ویرایــش آنایــن ویدیــو 
بــه طــور مــداوم بهبــود می یابنــد و از لحــاظ اقتصــادی و زمانــی مقــرون بــه صرفه تــر 
می شــوند. حتــی امــروزه گوشــی های هوشــمند نیــز می تواننــد در تولیــد ویدیوهــای 

بســیار مناســب و معقــول بــه کار گرفتــه شــوند.
 خبــر خــوب دیگــر در مــورد بازاریابــی ویدیــو ایــن اســت کــه قــرار نیســت شــما یــک 
فیلــم ســاز حرفــه ای باشــید. در واقــع ایــن محتــوا اســت کــه اهمیــت دارد. آخریــن 
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه کاربــران اغلــب بــه محصوالتــی کــه چنــدان توضیــح 
ــت  ــداران، کیفی ــتریان و خری ــرای مش ــد. ب ــان نمی دهن ــه ای نش ــد عاق ــی ندارن کاف

پاییــن و طراحــی ضعیفــه فیلــم تقریبــًا مهــم نیســت.

4. گوگل هم ویدیو را دوست دارد
شــاید بــه ایــن حــرف مــن بخندیــد و حتــی بــرای شــما هــم حالــت مســخره داشــته 
باشــد، امــا جالــب اســت بدانیــد کــه خــود گــوگل هــم تبلیغــات ویدیویــی و ویدیــو 
مارکتینــگ را نســبت بــه روش هــای نوشــتاری ترجیــح می دهــد. شــاید پیــدا کــردن 
ــخت و  ــی س ــون خیل ــا کن ــوگل از روز اول ت ــای گ ــر الگوریتم ه ــق از تغیی ــار دقی آم
ــب اســت  ــا جال ــه بررســی های بیشــتری داشــته باشــد. ام ــاز ب ــده باشــد و نی پیچی
بدانیــد کــه حتــی خــود گــوگل هــم از ایــن تغییــر الگوریتم هــای متوالــی خســته شــده 

و بــه دنبــال راهــکار مناســبی بــرای جلوگیــری از کپــی شــدن مطالــب اســت.
خیلــی ســخت نیســت، شــما می توانیــد یــک کلیــدواژه را در گــوگل جســتجو کنیــد و 
ببینیــد کــه چنــد ســایت ایرانــی یــا خارجــی در مــورد یــک موضــوع نوشــتند. گــروه 
Moovly در ایــن مــورد آمــار جالبــی دارد: آن هــا اعــام کردنــد کــه وب ســایت هایی 
کــه در مطالــب خــود فیلــم و ویدیــو دارنــد، 53 بــار نســبت بــه ســایر ســایت ها بیشــتر 

نشــان داده شــده اند. پــس چــرا مــا هــم شــروع نکنیــم؟!
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5. فیلم ها و گوشی های هوشمند با هم عجین هستند
ــد. در  ــت می کنن ــر حرک ــت یکدیگ ــه دس ــت ب ــمند دس ــی های هوش ــو و گوش ویدی
حــدود 90 درصــد از مشــتریان و مصرف کننــدگان، ویدیــو محصــوالت را بــر روی تلفــن 
ــای  ــش ویدیوه ــال 2013، نمای ــوم س ــه س ــه ماه ــد. از س ــا کردن ــود تماش ــراه خ هم
ــزارش  ــوب گ ــت. یوتی ــه اس ــش یافت ــد افزای ــش از 233 درص ــون بی ــی تاکن موبایل
کــرده اســت کــه بازدیــد فیلم هایــش در گوشــی های هوشــمند هــر ســاله 100 درصــد 
افزایــش می یابــد. مــردم دوســت دارنــد کــه همزمــان حرکــت کننــد و فیلــم ببیننــد.
ــمند  ــی های هوش ــران گوش ــه کارب ــت ک ــرده اس ــام ک ــا اع ــه م ــوگل ب ــن گ  همچنی
ــب اســت کــه ایــن آمــار  ــر بیشــتر از تماشــاگران تلویزیون هــا هســتند و جال دو براب
درمــورد اســتفاده از کامپیوترهــای خانگــی و لــپ تاپ هــا نیــز صــدق می کنــد. در ایــن 
آمــار تعــداد بازدیدکننــدگان فیلم هــای ویدیویــی در گوشــی های هوشــمند، 1/4 برابــر 
ــد  ــان می ده ــوع نش ــن موض ــت. ای ــخصی اس ــای ش ــی کامپیوتره ــون و حت تلویزی
ــی های  ــل گوش ــی در داخ ــی ویدیوی ــراغ بازاریاب ــه س ــد ب ــاری بای ــای تج ــه برنده ک

هوشــمند برونــد تــا بــه دیــده شــدن برنــد تجــاری خــود کمــک کننــد.

 

6. ویدیو مارکتینگ همه چیز را توضیح می دهد
ــک  ــته اید؟ ی ــروش گذاش ــرای ف ــت را ب ــک خدم ــا ی ــول ی ــک محص ــون ی ــا تاکن آی
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ویدیــو بــرای نشــان دادن نحــوه کار ایــن محصــول آمــاده کنیــد. مطمئــن باشــید 98 
درصــد از کاربرانــی کــه ایــن فیلــم را دیده انــد، معتقدنــد کــه کلیــه اطاعــات کافــی را 
دریافــت کرده انــد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه 45 درصــد از بازرگانــان و تجــار 
ــد  ــت بدانی ــب اس ــی جال ــد. حت ــتفاده می کنن ــی اس ــی ویدیوی ــا از بازاریاب ــزرگ دنی ب
کــه 83 درصــد از ایــن کســب و کارهــا گفته انــد کــه ویدیوهــای توضیحــی موثرتــر از 

صفحــه اصلــی محصــول بــوده اســت.
 پــس اگــر می خواهیــد از تبلیغــات ویدیویــی اســتفاده کنیــد، ســعی کنیــد بــه ســراغ 
ــا  ــد ت ــم متحــرک اســتفاده کنی ــد و از مفاهی ــا و انیمیشــن ها بروی موشــن گرافیک ه
بتوانیــد ویژگیهــا و خصوصیــات محصــوالت خــود را معرفــی کنیــد. موشــن گرافیک هــا 
ترکیبــی کامــل از ســرگرمی، نوســتالژی و ســادگی هســتند و می تواننــد بــه عنــوان یــک 

ابــزار کارآمــد بــه کار شــما کمــک کننــد.

7. ویدیو حتی خریداران تنبل را هم جذب می کند
ــرای یادگیــری اســت، در عیــن حــال یــک شــیوه بســیار  ــی ب ــزار عال ــو یــک اب  ویدی
ــی آورد و  ــغولیت م ــد مش ــش از ح ــروزه بی ــی ام ــت. زندگ ــرف اس ــرای مص ــاده ب س
بایــد بپذیریــم کــه کاربــران اینترنتــی زمــان کافــی بــرای خوانــدن توصیفــات طوالنــی 
ــدرن  ــتری م ــد. مش ــف را ندارن ــب مختل ــورد مطال ــدن در م ــق ش ــا عمی ــول ی محص
می خواهــد محصــول را در عمــل ببیننــد و ترجیــح می دهــد کــه ایــن آمــوزش 
توســط یــک فیلــم بــه او نشــان داده شــود. پــس بــا بازاریابــی ویدیویــی بــه راحتــی 

ــد. ــذب کنی ــم ج ــا را ه ــد تنبل ه می توانی

8. ویدیو مارکتینگ به انتشار محتوا کمک می کند
مایــکل استلســنر، مدیــر بخــش بازاریابــی رســانه های اجتماعــی در هشــتمین ســمینار 
ــی در  ــان اجتماع ــه 60 درصــد از بازاریاب ــرد ک ــام ک ــی اع ســالیانه شــبکه های اجتماع
ــه  ــال 2016 ب ــار در س ــن آم ــد و ای ــتفاده کردن ــی اس ــوای ویدیوی ــال 2015 از محت س
ــه  ــران را ب ــی کارب ــبکه های اجتماع ــن ش ــت. همچنی ــه اس ــش یافت ــد افزای 73 درص
تولیــد محتــوای ویدیویــی تشــویق می کننــد. ســاالنه 3600 ویدیــو در فیــس بــوک و 
اینســتاگرام منتشــر شــده اســت. از طــرف دیگــر یوتیــوب دومیــن شــبکه اجتماعــی 
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ــوان  ــه عن ــی ب ــوای ویدیوی ــران از محت ــس اگرچــه کارب ــان اســت. پ ــوب در جه محب
یــک ســرگرمی اســتفاده می کننــد، امــا بایــد ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه ویدیوهــا 
ــا کمــک  ــروش آنه ــه افزایــش ف ــد و ب ــف را معرفــی کنن ــد محصــوالت مختل می توانن

کننــد.

 

برخــی از آمارهایــی کــه شــما را بــه اســتفاده از بازاریابــی ویدیویــی مشــتاق 
می کننــد

ــه  ــی گفت ــی ویدیوی ــت بازاریاب ــاره اهمی ــه درب ــواردی ک ــکات و م ــه ن ــه ب ــا توج ب
شــد، شــاید االن زمــان خوبــی باشــد کــه بــه ســراغ آمارهــای منتشــر شــده در ایــن 
ــی چــه  ــن روش تبلیغات ــورد ای ــی در م ــه نهادهــای بین الملل ــم ک ــم و ببینی ــاره بروی ب
ــد کــه تبلیغــات ویدیویــی توســط طیــف  ــب اســت بدانی ــد. جال دســتاوردهایی دارن
وســیعی از بازاریابــان بــه کار گرفتــه می شــود. برخــی از آمارهایــی کــه ممکــن اســت 

بــرای شــما جــذاب باشــند بــه شــکل زیــر هســتند:

ویدیــو مارکترهــا یــا همــان بازاریابــان حــوزه ویدیــو بــا کمــک ایــن شــیوه، در هــر 	 
ســال 66 درصــد آمــار مخاطبــان )Leads( خــود را افزایــش می دهنــد؛

ــه 	  ــن روش ب ــا ای ــد را ب ــک برن ــناخت از ی ــی و ش ــی 54% آگاه ــان ویدیوی بازاریاب
دســت می آورنــد؛

ــو 	  ــج ویدی ــک از نتای ــای کوچ ــب و کاره ــان و کس ــد از بازاریاب ــش از 76 درص  بی
مارکتینــگ اســتفاده می کننــد؛
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حــدود 83 درصــد از کســانی کــه از ویدیــو اســتفاده می کننــد معتقدنــد کــه نــرخ 	 
بازگشــت ســرمایه آنهــا مناســب اســت؛

73 درصــد از کســانی کــه قبــاً ویدیــو محصــوالت را نــگاه نمی کردنــد، بــا دیــدن 	 
ــد؛ ــورد نظــر را خریده ان ــو محصــول م ویدی

ــد 	  ــتفاده می کنن ــود اس ــی کار خ ــرای معرف ــو ب ــه از ویدی ــاغلی ک ــد از مش 97 درص
اعــام کرده انــد کــه ایــن شــیوه بــه معرفــی کســب و کار آنهــا بهتــر کمــک می کنــد؛

ــی 	  ــر در معرف ــزار مؤث ــک اب ــو ی ــه ویدی ــد ک ــام کرده ان ــاغل اع ــد از مش  94 درص
ــت؛ ــب و کار آنهاس کس

در میــان افــراد مــورد نظــر ســنجی، 81 درصــد افزایــش در فــروش خــود را اعــام 	 
ــش  ــا کاه ــتیبانی آنه ــای پش ــار تماس ه ــه آم ــد ک ــد گفته ان ــد و 53 درص کرده ان

یافتــه اســت.
ایــن آمارهــا بــه خوبــی نشــان می دهنــد کــه اســتفاده از ویدیــو مارکتینــگ در یــک 
ــه  ــوزه چگون ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــت دارد و س ــدازه اهمی ــه ان ــا چ ــب و کار ت کس
می توانــد بــه کســب مشــتری بیشــتر و افزایــش نــرخ بازگشــت ســرمایه کمــک کنــد. 
امــا بایــد از جنبــه دیگــری بــه مســئله اهمیــت بازاریابــی ویدیویــی بپردازیــم و نشــان 

دهیــم کــه چــه کســانی از ایــن ابــزار اســتفاده می کننــد. ببینیــد:
41 درصد از بازاریابان از ویدیو به عنوان یک استراتژی استفاده می کنند؛	 
ــی 	  ــرای بازاریاب ــو ب ــوزه B2B و B2C از ویدی ــال در ح ــان فع ــد از بازاریاب 60 درص

اســتفاده می کننــد؛
30 درصــد از بازاریابــان حــوزه B2B اعــام کرده انــد کــه ویدیــو یــک کلیــد اصلــی 	 

در موفقیــت بازاریابــی محتوایــی آنهــا محســوب می شــود؛
ــاد 	  ــت ی ــز موفقی ــک رم ــوان ی ــه عن ــن روش ب ــان B2C از ای ــد از بازاریاب 34 درص

کرده انــد؛
ــان از 	  ــد از بازاریاب ــه 60 درص ــک ب ــال 2016 نزدی ــه در س ــد ک ــت بدانی ــب اس  جال

ــه 73 درصــد رســیده  ــه ایــن آمــار در حــال حاضــر ب ــد ک ــو اســتفاده کرده ان ویدی
اســت؛

 در سال 2016، در حدود 14 درصد از بازاریابان از ویدیوی زنده استفاده کرده اند؛	 
ــی  ــی ویدیوی ــتفاده از بازاریاب ــه اس ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب ــس بازاریاب پ
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بــرای آنهــا بســیار مهــم اســت و بــه رونــق کســب و کار آنهــا کمــک می کنــد. حتــی 
ــا در  ــار آنه ــد و آم ــن روش روی نیاورده ان ــتفاده از ای ــه اس ــوز ب ــه هن ــرکت هایی ک ش
ایــن لیســت ذکــر نشــده اســت، در حــال انجــام مقدمــات الزم بــرای اســتفاده از فیلــم 

و مصنوعــات ویدیویــی هســتند.
اما مشتری ها چه رفتاری دارند؟ آیا آنها نیز به فیلم عاقه دارند:

آیــا می دانســتید کــه 45 درصــد از افــراد جامعــه حداقــل یــک ســاعت یــا بیشــتر، 	 
ــد؛ ــم در هــر روز می بینن فیل

ــدن 	  ــا دی ــه ب ــد ک ــام کرده ان ــوب اع ــران یوتی ــد از کارب ــتید 60 درص ــا می دانس آی
ــد؛ ــر می کن ــا تغیی ــر آنه ــم نظ فیل

ــک 	  ــل ی ــتریان حداق ــی و مش ــران اینترنت ــد از کارب ــه 50 درص ــتید ک ــا می دانس آی
ــد؛ ــان دیده ان ــول موردنظرش ــد محص ــل از خری ــو قب ویدی

 آیــا می دانســتید کــه 79 درصــد از مشــتریان اینترنتــی دیــدن فیلــم را بــه خوانــدن 	 
محتــوا در مــورد یــک محصــول ترجیــح می دهنــد )Wyzowl(؛

ــددًا 	  ــه مج ــد ک ــح می دهن ــتریان ترجی ــد از مش ــه 43 درص ــتید ک ــا می دانس آی
فیلم هــا را تکــرار کننــد )Hubspot(؛

ــه 	  ــم ب ــک فیل ــدن ی ــد از دی ــدگان بع ــرف کنن ــد از مص ــتید 84 درص ــا می دانس آی
ــد؛ ــدا می کنن ــه پی ــول عاق ــد محص خری

آیــا می دانســتید کــه 91 درصــد از مشــتریان بــه تماشــای فیلم هــای تشــریح یــک 	 
ــینند؛ ــول می نش محص
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ــدگان و  ــل مصرف کنن ــورد تمای ــی در م ــات مختلف ــه مؤسس ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
ــا نشــان می دهــد  ــج آنه ــد و نتای ــق کرده ان ــی ویدیویــی تحقی ــه بازاریاب مشــتریان ب
کــه 50 درصــد از کاربــران معتقدنــد کــه بهتریــن زمــان بــرای دیــدن فیلم هــا همــان 1 
دقیقــه اســت. در یــک تحقیــق کــه توســط گــروه Wistia انجــام گرفتــه، نشــان داده 
اســت کــه بیشــترین توجــه کاربــران بــه فیلم هــا همــان 2 دقیقــه اول فیلــم بــوده و 
ــت  ــد نیس ــا ب ــد. ام ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــر م ــه کمت ــتر از 2 دقیق ــای بیش فیلم ه
نگاهــی بــه آمــار بازاریابــی ویدیویــی در شــبکه های اجتماعــی نیــز بپردازیــم و ببینیــم 

کــه عکــس العمــل کاربــران موبایلــی بــه ایــن شــیوه بــه چــه شــکل اســت:

گــزارش گــروه IAB نشــان می دهــد کــه 95% از ســرمایه بازاریابــان در بحــث موبایــل 	 
و همچنیــن تبلیغــات ویدیویــی هزینــه می شــود؛

ــای آن را در 	  ــران، فیلم ه ــی از کارب ــش از نیم ــوب، بی ــزارش یوتی ــه گ ــه ب ــا توج ب
گوشــی های همــراه خــود می بیننــد؛

ــه طــور میانگیــن 40 دقیقــه از هــر 	  ــه ب ــرده اســت ک ــروه comScore اعــام ک  گ
ــمند  ــی های هوش ــوب در گوش ــای یوتی ــدن فیلم ه ــرف دی ــر، ص ــر کارب روز، از ه

می شــود؛
جالــب اســت بدانیــد کــه 90 درصــد از مشــتریان، فیلم هــای تبلیغاتــی را در 	 

می بیننــد؛ خــود  گوشــی های 
 توییتــر اعــام کــرده اســت کــه 90 درصــد از فیلم هــای آنهــا تنهــا در گوشــی های 	 

ــراه مشــاهده می شــود؛ هم
در ســال 2016 تحقیقــات نشــان می دهــد کــه  ســاالنه 8 میلیــارد ویدیــو در فیــس 	 

بــوک مشــاهده شــده اســت؛
آمارها نشان می دهد که در اسنپ چت بازدید ویدیو به 10 میلیارد می رسد؛	 
ــر و 	  ــر تصاوی ــا 6 براب ــای آنه ــت فیلم ه ــه بازتویی ــت ک ــرده اس ــام ک ــر اع توییت

؛ ســت عکس ها
بــه عنــوان آخریــن آمــار، 53/4 درصــد از بازاریابــان اعــام کردنــد کــه اینســتاگرام 	 

ــت  ــران اهمی ــزد کارب ــت آن ن ــو و جذابی ــتراک گذاری ویدی ــکان اش ــل ام ــه دلی ب
ــی دارد. باالی
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برخی از نکاتی که باید درباره بازاریابی ویدیویی بدانید
بــه دلیــل ســختی در فراینــد تولیــد و همچنیــن هزینــه بــر بــودن بازاریابــی ویدیویــی، 
ــا در  ــت، ام ــر اس ــیار کمت ــزار بس ــن اب ــتفاده از ای ــه اس ــی ب ــای بازاریاب ــل تیم ه تمای
ــل  ــزار تمای ــن اب ــتفاده از ای ــه اس ــدگان ب ــتریان و مصرف کنن ــه مش ــل ب ــرف مقاب ط
ــد  ــد. چن ــح می دهن ــه متن هــای نوشــتاری ترجی ــا را ب ــی فیلم ه ــد و حت ــی دارن باالی

نکتــه ای کــه در ایــن مــورد بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید عبارتنــد از:

- اکثر مشتریان دیدن ویدیو را به خواندن متن ترجیح می دهند
ــث  ــی باع ــی و تبلیغات ــای آموزش ــدن فیلم ه ــه دی ــا ب ــرف کننده ه ــی مص اولویت ده
شــده اســت کــه اســتفاده از فیلــم در بازاریابــی محتــوا رونــد افزایشــی داشــته باشــد. 
بســیاری از خریــداران بالقــوه ترجیــح می دهنــد کــه بــا فروشــندگان صحبــت نکننــد 
و بــه جــای آن ویدیــو را بــه عنــوان فایــل آموزشــی ببیننــد. محبوبیــت ویدیــو بدیــن 
معنــی اســت کــه بیشــتر محتــوا بایــد در قالــب فیلــم ارائــه شــود. در واقــع، مصــرف 
کننــدگان معتقدنــد کــه فیلــم می توانــد حقایــق بســیاری بــه آنهــا نشــان دهــد و در 

عیــن حــال تحــت تأثیــر تبلیغــات دهــان بــه دهــان قــرار نگیرنــد.

ــت  ــم اهمی ــد فیل ــت تولی ــا کیفی ــت، ام ــم اس ــیار مه ــوا بس ــت محت - کیفی
ــدارد ــی ن چندان

ــا  ــود، ام ــت ش ــد رعای ــی بای ــای فن ــد و جنبه ه ــت تولی ــی کیفی ــی ویدیوی در بازاریاب
ــه  ــه را ب ــن نکت ــد ای ــه بای ــود. البت ــام ش ــی انج ــه در کاس جهان ــت ک ــازی نیس نی
خاطــر داشــته باشــیم کــه کیفیــت تولیــد بهتــر بــه اعتمــاد بیشــتر مشــتریان کمــک 
ــرد.  ــن ک ــر جایگزی ــوای بهت ــا محت ــت را ب ــود کیفی ــوان نب ــی می ت ــا گاه ــد. ام می کن
بنابرایــن کســانی کــه بــه دنبــال تبلیغــات ویدیویــی هســتند، اگــر امــکان تولیــد فیلــم 
ــم،  ــا کیفیــت را ندارنــد، بایــد تــاش کننــد کــه محتــوای ارائــه شــده در قالــب فیل ب

ــن کیفیــت ممکــن را داشــته باشــد. باالتری

- نحوه ارائه محتوا در فیلم اهمیت ویژه ای دارد
مــردم در جســتجوهای اینترنتــی خــود بــه منابــع ویدیویــی مختلفــی دسترســی دارنــد 
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ــم  ــک فیل ــر ی ــن اگ ــد. بنابرای ــاب کنن ــوا را انتخ ــن محت ــه بهتری ــد ک ــعی می کنن و س
ــن  ــد ای ــن می توان ــده مت ــد، گوین ــی نباش ــطح باالی ــری در س ــت ظاه ــاظ کیفی از لح
ــا  ــا چشــم جــذب می شــوند، ام ــراد ب ــت اگرچــه اف ــد. در حقیق ــران کن ضعــف را جب
از طریــق شــنوایی تصمیــم می گیرنــد و مطالبــی کــه در جریــان فیلــم بــه آنهــا گفتــه 

ــر اســت. ــا مؤث ــی آن ه ــری نهای ــم گی می شــود، در تصمی

ــف  ــف و دســتگاه های مختل ــرای سیســتم عامل هــای مختل ــد ب - فیلم هــا بای
بهینــه ســازی شــود

بــه عنــوان مثــال، گاهــی اوقــات مــا در جریــان بازاریابــی ویدیویــی خــود بــه فیلم های 
ــا  ــر نویــس ی ــه از زی ــر الزم اســت ک ــوارد دیگ ــم. در برخــی م ــاز داری ــدون صــدا نی ب
متــن بــر روی صفحــه نمایــش اســتفاده کنیــم. زمانــی کــه قصــد داریــم بیننــده تمرکــز 
ــر از  ــه هــم صــدا و هــم تصوی ــو داشــته باشــند، الزم اســت ک ــر روی ویدی ــی ب کامل
کیفیــت خوبــی برخــوردار باشــند. پــس مــا بایــد در آنالیزهــای خــود مشــخص کنیــم 
کــه مشــتریان از طریــق چــه ابزارهایــی فیلم هــای مــا را می بیننــد و فیلــم مــورد نظــر 

را بــا توجــه بــه ایــن آنالیزهــا بهینــه ســازی کنیــم.

ــک  ــی ی ــوای ویدیوی ــی از محت ــش مهم ــد بخ ــده بای ــای زن ــش فیلم ه - پخ
ــد ــب و کار باش کس

 یکــی از مــواردی کــه کاربــران از جهــت روانشــناختی به آن اهمیــت ویــژه ای می دهند، 
اجــرای پخش هــای زنــده در بازاریابــی محتوایــی اســت. در حقیقــت، ممکــن اســت 
شــما بــرای جــذب مشــتری صــد یــا هــزاران فیلــم تولیــد کنیــد. امــا مشــتری از شــما 
انتظــار دارد کــه برخــی مواقــع آنهــا را بــه دیــدن فیلم هــای زنــده یــا حتــی کاس هــای 
آموزشــی اینترنتــی )وبینــار( دعــوت کنیــد. ایــن بهتریــن فرصــت اســت کــه از ایــن 

طریــق توانایــی خــود را بــه آنهــا نشــان دهیــد.

- رابطه ویدیو و یوتیوب را فراموش نکنید
ــوب  ــلطه یوتی ــه از س ــد ک ــاش کردن ــی ت ــبکه های اجتماع ــایر ش ــوک و س ــس ب فی
ــرای  ــی ب ــای خوب ــوب ج ــا یوتی ــوند. ام ــارج ش ــی خ ــوای ویدیوی ــا و محت ــر فیلم ه ب
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ــا کمــک  ــه آنه ــوب ب ــع یوتی ــی اســت. در واق ــوا و فیلم هــای تبلیغات ســازندگان محت
می کنــد کــه بــه یــک راه حــل خــوب بــرای کســب درآمــد برســند. اگرچــه فیــس بــوک 
و ســایر شــبکه های اجتماعــی بــرای دیــده شــدن فیلم هــای تبلیغاتــی مهــم هســتند، 

مــا بایــد بپذیریــم کــه نقــش یوتیــوب در بازاریابــی ویدیــوی انکارناپذیــر اســت.

 اگــر بــه دنبــال نرخ بازگشــت ســرمایه بــاال هســتید، بایــد بــه ســراغ بازاریابی 
ــری بروید تصوی

در بندهــای قبلــی نشــان دادیــم کــه اســتفاده از ویدیــو در تبلیغــات تــا چــه انــدازه 
بــر افزایــش نــرخ تبدیــل و همچنیــن بــر افزایــش نــرخ بازگشــت ســرمایه تأثیــر گــذار 
ــع  ــد. در واق ــروش را دارن ــد ف ــردن رون ــاال ب ــر را در ب ــن تأثی ــا باالتری ــت. فیلم ه اس

ــت. ــر اس ــردم قوی ت ــا م ــا ب ــاط آنه ــتند و ارتب ــادق هس ــردم ص ــا م ــا ب فیلم ه

 
5 راز بزرگ برای موفقیت در ویدیو مارکتینگ

ــو  ــی ویدی ــه بازاریاب ــم ک ــام کنی ــم و اع ــار بدهی ــط آم ــم فق ــر بخواهی ــرم اگ ــه نظ ب
ایــن مهــم اســت و می توانــد فــان کنــد و شــرکت را بــه ســمت قله هــای موفقیــت 
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برســاند، مطمئنــًا بــدون ارائــه راهــکار هیــچ ســودی نخواهــد داشــت و احتماالً خســته 
کننــده نیــز می شــود. بــا توجــه بــه ســابقه فعالیــت مدیــروب در حــوزه مارکتینــگ، 5 
نکتــه حیاتــی و در واقــع پنــج راز بــزرگ بــرای موفقیــت در ویدیــو مارکتینــگ را پیــدا 

ــد: ــه آنهــا بــدون شــک موفقیــت شــما را تضمیــن می کن کرده ایــم کــه توجــه ب

1. فیلم خود را بر اساس یک داستان بسازید، نه برای فروش!
ــای  ــه فض ــد ک ــد، می بینی ــر بزنی ــران س ــی ای ــگاه های اینترنت ــا از فروش ــد ت ــه چن ب
فروشــگاهی و تجــاری آنهــا تــا چــه انــدازه آزاردهنــده و ســخت اســت. در حقیقــت 
ــپم، اس ام اس  ــای اس ــی، ایمیل ه ــای تبلیغات ــا پیام ه ــس ب ــی از ب ــران اینترنت کارب
هــای تبلیغاتــی و بنرهــای تبلیغاتــی مواجــه شــدند کــه ظرفیــت تحمــل یــک ویدیــوی 
ــرای معرفــی کســب و کار خــود  ــد ب ــر می خواهی ــد. پــس اگ ــی را دیگــر ندارن تبلیغات
یــک ویدیــو بســازید، در وهلــه اول اجــازه ندهیــد کــه برنــد تجــاری شــما مــرد وســط 
میــدان باشــد! ســعی کنیــد برنــد خــود را بــا ظرافــت خاصــی در گوشــه های مختلــف 
ویدیــو قــرار دهیــد و حتــی بــه صــورت غیرمســتقیم بــه آن اشــاره کنیــد. بــه ســراغ 
نیــاز مصرف کننــدگان و خواســته های پنهــان آنهــا برویــد، فیلم هــای احساســی 
بســازید، روش هــای مختلــف بــرای جــذب مشــتری بــه کار ببریــد و در نهایــت آدرس 

اینترنتــی کســب و کار خــود را در انتهــای ویدیــو قــرار دهیــد.

2. قانون 10 ثانیه را فراموش نکنید!
ــه  ــد ک ــم می گیرن ــه اول تصمی ــی در 10 ثانی ــای ویدیوی ــدگان فیلم ه ــم بینن ــک پنج ی
ببیننــد یــا نبیننــد. ایــن یعنــی 10 ثانیــه اول فیلــم بــرای جــذب مشــتری بســیار مهــم 
ــرای  ــن ســؤال را ب ــد و ای ــد کنجــکاوی مخاطــب خــود را برانگیزی اســت. ســعی کنی
آنهــا بــه وجــود بیاوریــد کــه »چــرا بایــد ایــن فیلــم را ببینــم«. اگــر در ایــن گام موفــق 

باشــید، شــما یــک بازاریــاب ویدیویــی موفــق خواهیــد شــد.

3. لطفًا خسته کننده نباشید!
 بدتریــن کاری کــه در جریــان تولیــد ویدیــو تبلیغاتــی می توانیــد انجــام دهیــد، تولیــد 
فیلم هــای خســته کننــده و پیچیــده اســت. پــس چــه کار کنیــم؟ مخاطبــان مــا چــه 
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ــا  ــد، آن ه ــد بخندن ــت دارن ــی دوس ــان اینترنت ــع مخاطب ــد؟ در واق ــزی می خواهن چی
می خواهنــد احســاس ســبک بــودن و غیــر واقعــی داشــته باشــند، آن هــا می خواهنــد 
ــه کننــد کــه در دنیــای واقعــی  ــه بگیرنــد و چیزهایــی را تجرب از دنیــای واقعــی فاصل
بــرای آنهــا امــکان پذیــر نیســت. پــس بیــش از حــد خــود را جــدی نگیریــد و ســعی 

کنیــد از مایــه طنــز در بازاریابــی ویدیویــی خــود اســتفاده کنیــد.

4. تگ کنید، برچسب بزنید، برای جستجو بهینه سازی کنید!
برگشــتیم بــه بحــث ســئو! تاکتیک هــای زیــادی وجــود دارد کــه می توانیــد بــه کمــک 
آنهــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ویدیوهــای شــما در موتورهــای جســتجو آســان تر 
دیــده می شــوند. برگردیــد و مطالعــه خــود را در مــورد ســئو و بهینــه ســازی مطالــب 
و محتــوا کامــل کنیــد. ببینیــد کــه انتخــاب دامنــه بــرای فیلــم بایــد بــه چــه صــورت 
ــارات  ــا آپ ــوب ی ــد یوتی ــروف مانن ــایت های مع ــل س ــد از پن ــر می خواهی ــد و اگ باش
اســتفاده کنیــد، روش کار شــما بــه چــه صــورت بایــد باشــد. از تــگ کــردن زیــاد فیلــم 
خــود نترســید و راهکارهــای مختلفــی بــه کار ببریــد تــا بــه گــوگل نشــان دهیــد کــه 
ایــن فیلــم در چــه زمینــه ای اســت. راســتی از قــرار دادن ســایت مــپ غافــل نشــوید، 
زیــرا ربات هــای گــوگل بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــا می تواننــد مطالــب را پیــدا کننــد.

5. آموزش ببینید و خود را قوی تر کنید!
ــتند؟  ــری هس ــدگان بص ــما یادگیرن ــان ش ــد از مخاطب ــه 65 درص ــتید ک ــا می دانس آی
یکــی از قویتریــن روش هایــی کــه می توانیــد بــرای بازاریابــی ویدیویــی اســتفاده کنید، 
ایــن اســت کــه مخاطبــان خــود را آمــوزش دهیــد. نکتــه بــزرگ در ایــن مــورد ایــن 
اســت کــه آمــوزش بــا روش هــای مختلفــی قابــل اجــرا اســت و شــما نیــز می توانیــد 
ســبک خــود را داشــته باشــید. بــه عنــوان مثــال، شــما می توانیــد بــه مشــتریان خــود 
در مــورد نحــوه اســتفاده از محصــول و خدمــات کســب و کار خــود آمــوزش دهیــد و 
ــر باشــید، در  ــد. هــر چــه در حــوزه خــود قوی ت ــا راهنمایی هــای مفیــدی کنی ــه آنه ب

ــر هســتید. ویدیــو مارکتینــگ هــم موفق ت
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چرا استفاده از ویدیوی زنده در بازاریابی ویدیویی مهم است؟

ــه  ــی ب ــه خوب ــده را ب ــوی زن ــت ویدی ــد اهمی ــؤال می توان ــن س ــه ای ــخ دادن ب  پاس
مــا نشــان دهــد و دالیــل کافــی بــرای تیم هــای تبلیغاتــی ایجــاد کنــد تــا آنهــا نیــز 
بــه ســمت اســتفاده از ویدیــو زنــده در جریــان ویدیــو مارکتینــگ برونــد. بــرای ایــن 

ــم: ــی می کنی ــده را معرف ــوی زن ــزرگ اســتفاده از ویدی ــت ب ــا 4 مزی ــورد، م م

- باعث افزایش رتبه در نتایج جستجو می شود
ــای  ــن فیلم ه ــی، بی ــبکه های اجتماع ــن ش ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــوک ب ــس ب فی
ــی  ــوری طراح ــم آن ط ــود و الگوریت ــل می ش ــز قائ ــی تمای ــای معمول ــده و فیلم ه زن
ــد.  ــرار می دهن ــران ق ــد کارب ــده را بیشــتر در معــرض دی ــه فیلم هــای زن شده اســت ک
خوشــبختانه ویدیــوی زنــده دارای یــک وضعیــت ممتــاز اســت و زمانــی کــه در حــال 
ــب  ــد. جال ــرار می گیرن ــتقبال ق ــورد اس ــران م ــط کارب ــتر توس ــتند، بیش ــش هس پخ
ــد اینســتاگرام و حتــی یوتیــوب  ــد کــه شــبکه های اجتماعــی دیگــر مانن اســت بدانی
بــرای فیلم هــای زنــده اهمیــت ویــژه ای قائــل می شــوند و آنهــا را بــه نوعــی بــه غیــر 

ــد. ــی می کن ــذاب معرف ــول و ج معم
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 Coleen Saidman Yee یــک نمونــه موفــق از فیلــم زنــده در فیس بــوک مربــوط بــه
بــه عنــوان مربــی یــوگا اســت کــه فیلــم زنــده کاس هــای یــوگای خــود را بــه اشــتراک 
می گــذارد. ایــن روش نــه تنهــا بــرای ترغیــب کــردن افــراد مختلــف از سراســر جهــان 
ــط شــده خــود  ــه فیلم هــای ضب ــد ک ــه کاس هــای او دارد، شــرایطی فراهــم می کن ب
را نیــز بیشــتر در معــرض دیــد قــرار دهــد و همیــن موضــوع بازاریابــی ویدیویــی او را 

بــه یکــی از قوی تریــن شــبکه ها در فیــس بــوک تبدیــل کــرده اســت.

 - ویدیوی زنده نرخ تعامل را افزایش می دهد
ــای داده  ــداد نظره ــده و تع ــای زن ــد از فیلم ه ــداد بازدی ــبوک، تع ــه فیس ــق گفت طب
شــده بــرای ایــن فیلم هــا تقریبــًا 10 برابــر بیشــتر از ویدیوهــای معمولــی اســت. نــرخ 
تعامــل در شــبکه های اجتماعــی بــه صــورت مجمــوع بازدیدهــا و کامنت هــا تقســیم 
بــر تعــداد فالوورهــا تعریــف می شــود. بنابرایــن وقتــی کــه در یــک برنامــه بازاریابــی 
از ویدیــو زنــده اســتفاده می شــود و تعــداد نظرهــای آن هــا بیــش از روش بازاریابــی 
متنــی اســت، یعنــی نــرخ تعامــل بــه شــکل چشــمگیری افزایــش می یابــد و همیــن 
ــه می توانیــد  ــرای نمون ــد. ب ــه تقویــت برنامه هــای تبلیغاتــی کمــک می کن موضــوع ب
یکــی از فیلم هــای منتشــر شــده در اینســتاگرام را بــا یکــی از تصاویــر مقایســه کنیــد 

و تعــداد بازدیدهــا و کامنــت هــای آن هــا را ببینیــد.

- ویدیوهای زنده سطح اطالع رسانی باالیی دارند
ــه اطــاع رســانی در  ــان بازاریابــی ویدیــوی خــود ب فــرض بگیریــد کــه شــما در جری
مــورد یــک حادثــه یــا یــک رویــداد می پردازیــد و تــاش می کنیــد کــه ایــن ویدیــو 
ــرار  ــران ق ــار کارب ــف در اختی ــای مختل ــی و کانال ه ــبکه های اجتماع ــق ش را از طری
ــا توجــه بــه اینکــه ویدیــو زنــده نیــازی بــه ضبــط کــردن نــدارد و فرآینــد  دهیــد. ب
آماده ســازی آن زمــان زیــادی تلــف نمی کنــد، بــا کمتریــن حاشــیه بــه کاربــر تحویــل 
ــر از  ــیار باالت ــده بس ــای زن ــانی ویدیوه ــطح اطاع رس ــن، س ــود. بنابرای داده می ش

ــت. ــایر روش هاس ــی و س ــته های متن نوش
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- ویدیوی زنده یک تجربه کاربری ایده آل خلق می کند

پخــش زنــده و تبلیغــات زنــده رضایــت کاربــران را بــه شــدت افزایــش می دهــد، زیــرا 
تمامــی مــوارد در حــال حاضــر اتفــاق مــی افتــد و هیــچ گونــه ویرایــش یــا تغییــری 
ــا فالوورهــا بــه طــور  ــر روی آن انجــام نمی گیــرد. ایــن وضعیــت اجــازه می دهــد ت ب
ــه  ــه هیچ گون ــد ک ــاع دارن ــند و اط ــاط باش ــده در ارتب ــم زن ــک فیل ــا ی ــتقیم ب مس
ــا اســتفاده  ــی ویدیویــی ب ــه اســت. در بازاریاب ــازی در مــورد آن انجــام نگرفت پیش نی
ــا  از پخــش زنــده، کاربــر می توانــد بافاصلــه ســؤال بپرســد، نظــر دهــد، در بحــث ب
ســایر افــراد شــرکت کنــد و حتــی مســیر بحــث دیگــران را تغییــر دهــد. تمامــی ایــن 

مــوارد در ایجــاد یــک تجربــه کاربــری ایــده آل نقــش دارد.
ــراری  ــما در برق ــه ش ــد ب ــده می توان ــگ زن ــو مارکتین ــد، ویدی ــه می بینی ــور ک همانط
ــما  ــه ش ــت ک ــد. اینجاس ــک کن ــن کم ــورت آنای ــه ص ــتریان ب ــا مش ــر ب ــاط بهت ارتب
ــرار  ــا ق ــار آنه ــان را در اختی ــدون پای ــش و ب ــدون ویرای ــوای ب ــک محت ــد ی می توانی
دهیــد و بــه طــور مســتقیم بــا کاربــران در ارتبــاط باشــید. مطمئــن باشــید کــه آینــده 

ــت. ــده اس ــای زن ــده فیلم ه ــه آین ــوط ب ــی مرب بازاریاب
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چگونه از ویدیوی زنده استفاده کنیم؟
ــد  ــر فراین ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــده ب ــوی زن ــه ویدی ــدیم ک ــه ش ــل متوج ــه قب در مرحل
ــتریان  ــا مش ــاط ب ــه ارتب ــود ک ــث می ش ــر دارد و باع ــی تأثی ــی ویدیوئ ــام بازاریاب انج
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــود می آی ــه وج ــا ب ــه اینج ــوالی ک ــا س ــرد. ام ــورت گی ــر ص قوی ت
در چــه قالبــی از ویدیوهــای زنــده اســتفاده کنیــم؟ آیــا صرفــًا ســاخت یــک فیلــم یــا 

ــل شــود؟ ــا تکمی ــی م ــه بازاریاب ــک محصــول باعــث می شــود ک ــده از ی پخــش زن
برای استفاده بهتر از ویدیوی زنده، می توانید 5 راهکار زیر را امتحان کنید:

1. وبینار )webinar( بسازید
ــه  ــه آن گفت ــابه ب ــوارد مش ــا م ــی، کاس ی ــمینار، کارگاه آموزش ــک س ــه ی ــار ب وبین
ــار  ــود. وبین ــزار می ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــت و ب ــای اینترن ــه در فض ــود ک می ش
یکــی از بهتریــن ابزارهــای اســتفاده از ویدیــوی زنــده در بازاریابــی ویدیویــی اســت. 
وقتــی کــه شــما قصــد برگــزاری یــک وبینــار را داریــد، از مدت هــا قبــل بــه مخاطبــان 
ــک کارگاه  ــزاری ی ــه برگ ــدام ب ــخصی، اق ــاعت مش ــه در س ــد ک ــاع می دهی ــود اط خ
ــان و مشــتریان تمامــی  ــت، مخاطب ــد. در ایــن حال ــا یــک ســمینار مجــازی می کنی ی
برنامه ریــزی خــود را بــه شــکلی انجــام می دهنــد کــه بــا زمان بنــدی شــما هماهنــگ 

ــت برســانید. ــه ثب ــری ب ــد باالت ــار بازدی ــد آم ــق می توانی ــن طری ــوده و از ای ب
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2. از رویدادهای مختلف، برودکست )Broadcast( بسازید
ــورت  ــه ص ــام ب ــک پی ــا ی ــل ی ــک فای ــه ی ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه حالت ــت ب برودکس
هماهنــگ بــه چندیــن نفــر ارســال می شــود. نمونــه ملمــوس برودکســت را می توانیــد 
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــروزه می بینی ــد. ام ــر بگیری ــتاگرام را در نظ ــتن اینس ــو گذاش در الی
کاربــران از طریــق اســتوری و پســت بــه فالوورهــای خــود خبــر می دهنــد کــه در چــه 
ســاعتی اقــدام بــه گذاشــتن الیــو می کننــد. حتــی برخــی از خبرگزاری هــا اقــدام بــه 
پخــش وقایــع و رویدادهــا از ایــن طریــق می کننــد. شــما نیــز در بازاریابــی ویدئویــی 
می توانیــد از برودکســت بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای ارتبــاط بــا مخاطبــان و مشــتریان 

خــود اســتفاده کنیــد.

3. یــک محصــول یــا خدمــت عرضــه کنید یــا یــک محصــول جدیــد را امتحان 
کنید

ــرای  ــد ب ــد نمی توان ــک خدمــت جدی ــا ی ــک محصــول ی ــدازه ی ــه ان ــزی ب ــچ چی هی
مشــتریان و کاربــران اینترنتــی جــذاب باشــد. پــس ایــن بهتریــن فرصــت را در اختیــار 
شــما قــرار می دهــد تــا از ویدیــو زنــده بــرای معرفــی یــک محصــول یــا یــک خدمــت 
ــد و  ــرار بگذاری ــود ق ــران خ ــا کارب ــد ب ــی می توانی ــه راحت ــد. ب ــتفاده کنی ــد اس جدی
ــرای یــک محصــول یــا یــک خدمــت بســازید. البتــه گاهــی  ــاه ب یــک ویدیــوی کوت
اســتفاده از یــک محصــول و آمــوزش اســتفاده از آن نیــز یــک موضــوع جــذاب اســت 
و می توانیــد از آن بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای ویدیــو مارکتینــگ خــود بهــره ببریــد.

4. به سؤال کاربران و مشتریان خود پاسخ دهید
یکــی از بهتریــن روش هایــی کــه می توانیــد از ویدیــوی زنــده اســتفاده کنیــد و بتوانیــد 
بهتریــن ارتبــاط بــا کاربــران و مشــتریان خــود پیــدا کنیــد، پاســخ دادن بــه ســؤاالت 
ــوان مثــال، شــما در طــول فعالیــت خــود، نظرهــا  ــه عن و پرســش های آن هاســت. ب
ــد کــه  ــا اطــاع می دهی ــه آنه ــد و ب ــران دریافــت می کنی و ســؤاالت متعــددی از کارب
ــن  ــی در ای ــد داد. حت ــا پاســخ خواهی ــه آنه ــده ب ــوی زن ــق ویدی در چــه روزی از طری
شــیوه می توانیــد از یــک مهمــان نیــز کمــک بگیریــد تــا بتوانیــد پاســخ بهتــری بــه 
ســؤاالت آنهــا بدهیــد. بــه همیــن ســادگی کاربــران در اســتراتژی بازاریابــی ویدیویــی 
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ــه بهتریــن شــکل ممکــن  ــد از ایــن ظرفیــت ب ــد و شــما می توانی ــرار می گیرن شــما ق
اســتفاده کنیــد.

5. یک مهمان مشهور دعوت کنید
ــد از از  ــه بع ــد ک ــی ببینی ــای تلویزیون ــد در برنامه ه ــتر می توانی ــورد را بیش ــن م ای
ــا افــراد مشــهور  ــه ب ــه ســراغ برگــزاری یــک مصاحب ــان خــود، ب دســت دادن مخاطب
ماننــد فوتبالیســت ها یــا بازیگــران می رونــد. در ایــن حالــت، آن هــا ســعی می کننــد 
کــه از نتیجــه مصاحبــه بــه عنــوان ابزارهــای جــذب مشــتری یــا بیننــده اســتفاده کنند. 
بنابرایــن اگــر شــما نیــز در بازاریابــی ویدیویــی قصــد مصاحبه یــا دعوت از یک شــخص 
مشــهور را داریــد، بایــد ســعی کنیــد از قبــل بــه مشــتریان و بازدیدکنندگان وب ســایت 
خــود خبــر دهیــد تــا آنهــا بــرای ایــن موضــوع آمــاده باشــند. در ضمــن می توانیــد 
در طــول مصاحبــه خــود ســؤال های چالشــی بپرســید و بعــد از آن خبرهایــی منتشــر 
کنیــد کــه بــرای بازدیدکننــدگان و کســانی کــه فیلــم زنــده را ندیده انــد، جــذاب باشــد.

 

چند نمونه موفق از بازاریابی ویدیویی
ــی  ــد مــورد از بازاریاب ــه معرفــی چن ــد نباشــد کــه ب در انتهــای ایــن مطلــب شــاید ب
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ویدیویــی موفــق در ســطح جهــان اشــاره کنیــم کــه برخــی از آنهــا توانســتند بــا ایــن 
شــیوه تعــداد مشــتریان و آمــار فــروش خــود را بــه طــرز چشــمگیری افزایــش دهنــد. 
شــاید ایــن دیــدگاه بــرای بســیاری از شــما بــه وجــود آمــده باشــد کــه شــرکت های 
بــزرگ نیــازی بــه تبلیغــات ندارنــد و برنــد آنهــا بــه انــدازه کافــی شــناخته شــده اســت. 
امــا جالــب اســت بدانیــد کــه، در بیــن کمپین هــای موفــق ویدیــو مارکتینــگ، اســم 
ــا را نداشــته  ــه هیــچ وجــه انتظــار حضــور آنه ــد کــه شــاید ب شــرکت های را می بینی

باشــید. ســه مــورد از ایــن شــرکت ها عبارتنــد از:

ویدیو تبلیغاتی »آخرین مشتری« از گروه کوکاکوال
شــرکت هــای تولیدکننــده نوشــیدنی و نوشــابه همیشــه بــه دنبــال راه انــدازی 
کمپین هــای تبلیغاتــی مختلــف هســتند و هــر دو شــرکت کوکاکــوال و پپســی ســعی 
می کننــد کــه ســاالنه ویدیوهــای تبلیغاتــی پربازدیــدی در شــبکه های اجتماعــی داشــته 
باشــند. جالــب اســت بدانیــد کــه ویدیــو آخریــن مشــتری از گــروه کوکاکــوال در کمپین 
تبلیغاتــی کریســمس در کشــور فیلیپیــن بیــش از 15 هــزار بازدیــد داشــته اســت. در 
ایــن ویدیــو تبلیغاتــی تــاش شــده اســت کــه تعهــد شــرکت کوکاکــوال نســبت بــه 
مشــتریان نشــان داده شــود و ایــن احســاس را ایجــاد کنــد کــه شــرکت آنهــا قابــل 

اعتمــاد و ســخاوتمند اســت.

)Alibaba( ویدیو »برای عظمت افراد کوچک« از گروه علی بابا
همــه مــا اســم برنــد علــی بابــا را بــه عنــوان یــک پلتفــرم تجــارت الکترونیکــی چنــد 
ملیتــی در چیــن شــنیده ایم کــه میــزان فــروش جهانــی آن حداقــل بــه انــدازه آمــازون 
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــا ای ــود. ام ــوب می ش ــرای آن محس ــزرگ ب ــب ب ــک رقی ــت و ی اس
کســانی کــه بــا نــام تجــاری آنهــا آشــنا نیســتند، از یــک حربــه جالــب اســتفاده کــرده 
و خــود را بــه عنــوان اسپانســر تیــم کنیــا در طــول بازی هــای المپیــک زمســتانی 2018 
در کــره جنوبــی معرفــی کــرد. آن هــا بــه ایــن منظــور یــک ویدیــوی تبلیغاتــی تولیــد 
کردنــد کــه در انتهــای آن پیامــی بــه شــکل خاقانــه منتشــر می کننــد کــه »عظمــت از 
مکانهــای کوچــک و از افــراد کوچــک می آیــد«. در واقــع آنهــا بــا ایــن تبلیغــات نشــان 
ــود  ــداف خ ــه اه ــد ب ــزرگ می توانن ــای ب ــا رویاه ــوان ب ــکاران ج ــه ورزش ــد ک می دهن

31

https://modireweb.com


ویدیو مارکتینگ چیست؛ چرا کسب کارها به بازاریابی ویدیویی 
نیاز دارند؟

www.modireweb.com

ــد.  ــه وجــود می آین ــد پــرواز ب ــا یــک بنیانگــذار بلن ــز ب برســند و برندهــای مطــرح نی
ایــن ویدیــو در ســال 2018 بــه عنــوان یکــی از پربازدیدتریــن ویدیوهــای تبلیغاتــی در 
ســطح دنیــا شــناخته شــد و هنــوز هــم بســیاری از کشــورها از آن بــرای برنامه هــای 

ــد. ــد مــدت خــود اســتفاده می کنن بلن

)Reebok( ویدیو »25915 روز« از گروه ریباک
میانگیــن عمــر هــر انســان در حــدود 25915 روز اســت و شــرکت ریبــاک تــاش می کند 
کــه انســان ایــن مــدت را بــا احتــرام و بــدون فشــار بــه بــدن خــود بــا محدودیت های 
 #HonorYourDays فیزیکــی زندگــی کنــد. ایــن ویدیــو تبلیغاتــی در قالــب کمپیــن
منتشــر شــده اســت و بــه صــورت بــدون صــدا و صامــت ســاخته شــده اســت. امــا 
پیــام قدرتمنــد ایــن ویدیــو ایــن اســت کــه »بخاطــر جســمی کــه بــه شــما داده شــده 
اســت افتخــار کنیــد«. در ایــن ویدیــو یــک زن میانســال فراینــد طــول عمــر خــود را به 
صــورت معکــوس تــا دوران نــوزادی انجــام می دهــد و در مراحــل مختلــف آن شــاهد 
ــب اســت  ــام تجــاری آنهــا هســتیم. جال ــا ن ــاک ب ــزات شــرکت ریب اســتفاده از تجهی
بدانیــد کــه در انتهــای فیلــم یــک دکمــه CTA قابــل کلیــک قــرار داده شــده اســت کــه  
بــر روی آن جملــه »روزهــای خــود را محاســبه کنیــد« نوشــته شــده اســت. کاربــران بــا 

کلیــک بــر روی ایــن لینــک، بــه وب ســایت شــرکت ریبــاک هدایــت می شــوند.

 کالم آخر
در ایــن مطلــب تــاش کردیــم کــه بازاریابــی ویدیویــی را بــه طــور کامــل و بــا ذکــر 
جزئیــات معرفــی کنیــم، بــه معرفــی مزایــا و معایــب ایــن روش تبلیغاتــی پرداختیــم، 
برخــی از آمارهــای مربــوط بــه ایــن روش را از منابــع معتبــر بیــن المللــی اســتخراج 
کردیــم و در نهایــت راهکارهــای مختلــف بــرای موفقیــت در ایــن مســیر را پیشــنهاد 
دادیــم. تــاش مــا در گــروه مدیــر وب بــر ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد بــا دانــش 
کامــل از ایــن روش بــرای معرفــی کســب و کار خــود اســتفاده کنیــد. اگــر پیشــنهادی 
داریــد یــا اگــر هنــوز ابهامــی در ایــن مــورد بــرای شــما باقــی مانــده اســت، خوشــحال 

ــیم. ــنونده آن باش ــه ش ــویم ک می ش
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