آموزش حرفه ای بازاریابی محتوا به زبان ساده
نویسنده :علی اکبر فرج
آمــوزش بازارابــی محتــوا تنهــا پســت گــذاری در رابطــه بــا محصــوالت و خدمــات خــود
نیســت ،در ایــن مقالــه بــه آمــوزش حرفــه ای بازاریابــی محتــوا پرداختــم و گفتیــم کــه
بــرای چــه کســانی مــی تــوان تولیــد محتــوا کــرد همچنیــن نحــوه تولیــد محتــوای پــر
بازدیــد را توضیــح خواهــم داد.
من عاشق فوتبالیست ها هستم .شما چی؟
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داستان سرایی در بازاریابی محتوا
کاپیتــان سوباســا خودشــو بــه محوطــه جریمــه میرســونه ،توپــو واســش ســانت
میکنــن ،بایــد ببینیــم سوباســا میتونــه ایــن توپــو گل کنــه یــا نــه؟!
ادامه فیلم را در قسمت بعد ببینید
یــک داســتان فــوق العــاده کــه در زمــان خــودش واقعــا جــذاب بــود و همــه کــودکان
را پــای تلویزیــون نگــه میداشــت (شــاید االنــم نگهمــون داره )
بازاریابــی محتــوا همــان داســتانی اســت کــه مخاطبیــن را در جــای خــود میــخ کــوب
میکنــد.
احتمــاال منظــور شــما از بازاریابــی محتــوا همــان محتواهایــی هســتند که در اینســتاگرام
یــا ســایت هــای مختلــف تولیــد میشــن را در نظــر داشــتید! ولــی بازاریابــی محتــوا
چیــزی فراتــر از اینترنــت اســت.
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بازاریابی محتوا مربوط به داستان سرایی است.
بازاریابی محصول با استفاده از بازاریابی محتوا چگونه استفاده می شود؟
بازاریابــی محتــوا رفتــه رفتــه تغییــرات بســیار زیــادی داشــته اســت ولــی اجــازه دهیــد
قبــل از پرداختــن بــه ایــن مســاله بگوییــم کــه دقیقــا بازاریابــی محتــوا چیســت ،اگــر
بدانیــد دقیقــا بازاریابــی محتــوا چیســت بهتــر از آن اســتفاده خواهیــد کــرد.
آمــوزش هــای بســیار زیــادی در ایــن زمینــه تولیــد شــده اســت ،مــن همــه ایــن
تعاریــف را مطالعــه کــردم و بهتریــن تعریــف را در اینجــا بــرای شــما آورده ام.
بازایابی محتوایی چیست؟
بازاریابی محتوا از دید موسسه بازاریابی محتوا اینگونه تعریف می شود:

یــک رویکــرد اســتراتژی بازاریابــی کــه بــر ایجــاد و توزیــع محتــوای ارزشــمند ،مرتبــط
و مــداوم جهــت جــذب و حفــظ مخاطــب کامــا تعریــف شــده متمرکــز شــده اســت.
این یک تعریف کامال جامع است.
همانطــور کــه میبینــد از کلمــه ایجــاد اســتفاده شــده اســت یعنــی در بازاریابــی محتــوا
خبــری از تولیــد محتــوا نیســت!
بزارید براتون مثالی بزنم:
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مــن مکانیــک هســتم و یــک پیــچ اینســتا دارم کــه در آن مکانیــک خــود را معرفــی
کــردم .بــرای بازاریابــی محتــوا در ایــن حــوزه مــی توانــم از نحــوه انجــام کار خــودم
فیلمــی ایجــاد کنــم و ســپس آن را در پیــچ اینســتای خــود بگــذارم.
ولــی اگــر بخوایــم از منظــر تولیــد بهــش نــگاه کنیــم یعنــی مــن مکانیــک نیســتم و
مــی خــوام فیلمــی در ایــن حــوزه تهیــه کنــم.
تفــاوت بیــن تولیــد و ایجــاد در همیــن اســت در تولیــد مــواد اولیــه ای وجــود نــدارد
(مثــا تولیــد محتــوا در حــوزه ای دیگــر) ولــی در ایجــاد یعنــی مــواد اولیــه از قبــل
موجــود اســت (مثــا خودمــان مکانیــک هســتیم و مــی خواهیــم محتــوا تولیــد کنیــم)
یادمــون نــرود کــه تولیــد محتــوا یــک اصطــاح اســت و بــه معنــای تولیــد نیســت و
محتــوا همیشــه مــی توانــد پادشــاه باشــد.
تاریخچه بازاریابی محتوا
در ســال  1895اولیــن نــوع بازاریابــی محتــوا در مجلــه  Furrowبــه چــاپ رســید .در
آن شــماره از ایــن مجلــه بــه داســتانی پرداختــه شــد کــه در شــماره هــای بعــدی بــه
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ملیــون هــا مشــتری رســید.

برنــد هــای مطرحــی در اوایــل  1900ایــن حرکــت را دنبــال کردنــد .شــرکت Michelin
بــرای افزایــش عالقــه مــردم بــه ماشــین ســواری راهنمــای ســفر را منتشــر کــرد.
رفتــه رفتــه عالقــه مــردم بــه ســمت اینترنــت بیشــتر شــد و االن کســب و کار هــا اگــر
در اینترنــت تولیــد محتــوا نکننــد بــه ســختی مــی تواننــد در فضــای حضــوری مشــتری
جــذب کننــد.
از من میپرسند که چطور می توانم بازاریابی محتوا را شروع کنم؟
شما در  2حوزه آنالین و آفالین می تواند بازاریابی محتوا را شروع کنید.
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پتانســیل هایــی کــه در فضــای آفالیــن و آنالیــن قــرار دارد بــا هــم یکســان نیســت و
بایــد در هــر دو زمینــه وارد شــوید تــا بتوانیــد موفــق عمــل کنیــد ولــی بــرای شــروع
پیشــنهاد میکنــم از فضــای آنالیــن بــرای بازاریابــی محتــوا شــروع کنیــد.
و در ایــن راهنمــای جامــع در رابطــه بــا بازاریابــی محتــوای آنالیــن صحبــت خواهــد
شــد.
چرا آموزش بازاریابی محتوا
در حــال حاضــر بســیاری از کســب و کار هــا از بازاریابــی محتــوا جــذب مشــتری مــی
کننــد .ولــی ســوالی کــه کســب و کار هــا بایــد از خــود بپرســند ایــن اســت کــه:
آیا بازاریابی محتوا برای کسب و کار من مناسب است؟
منظــور مــا از بازاریابــی محتــوا تبلیــغ محصــول نیســت .ایــن نکتــه بســیار مهمــی
اســت .زیــرا کســب و کار هــای بســیار زیــادی را در شــبکه هــای اجتماعــی میبینیــم کــه
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بــه تبلیــغ محصــوالت خــود در شــبکه هــای اجتماعــی پرداختــه انــد.
با بازاریابی محتوا شما:
•

آگاهی در رابطه با برند ،خدمات و محصوالتتان را افزایش می دهید.

•

با این نوع از بازاریابی مشتری را ترغیب به خرید می کنید.

•

با بازاریابی محتوا می توان سریع تر در دید مشتریان ظاهر شوید.

برای چه کسی محتوا تولید کنیم؟
وقتــی ایــن ســوال را از مشــتریان مشــاوره خــود میپرســم مــی گوینــد چنیــن جوابــی
بــه مــن مــی دهنــد:
•

عموم مردم می توانند از محصوالت من استفاده کنند.

•

تمام کسانی که نیاز به محصوالت من دارند.

•

من سعی میکنم حداکثر مردم را در بر بگیرم.

•

و…
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این که می گوییم “چه کسی” یعنی مشخصات مصرف کننده را بگویید.
مثــا مــن مــی خواهــم طراحــی ســایت آمــوزش دهــم .بیشــتر مشــتریان مــن
دانشــجوهای رشــته کامپیوتــری هســتند کــه میانگیــن ســنی آن هــا بیــن  20تــا 25
ســال هســتند .ایــن افــراد بــه پیتــزا و بیــرون رفتــن هــای شــبانه عالقــه زیــادی دارنــد.
تعــداد افــرادی کــه چنیــن مشــخصاتی دارنــد شــاید کــم باشــند ولــی میــزان بازدهــی
و اثــر گــذاری روی تعــدادی محــدود بســیار بیشــتر اســت.
پــس بهتــر اســت کــه در مرحلــه اول بــه ایــن بــاور برســید کــه محتــوای اختصاصــی
بــرای اشــخاص تولیــد کنیــد و رفتــه رفتــه دایــره مشــتریان خــود را افزایــش دهیــد.
اگــر هــم اکنــون طیــف مشــتریان بســیار زیــادی را مدیریــت میکنیــد بــرای بازاریابــی
محتــوا مــی توانیــد یــک اشــتراک از مشــتریان خــود بیابیــد.
مخاطبی که محتوای شما را می خوانند چه شخصیتی دارد؟
قبــل از اینکــه بگوییــم کــه یــک مشــتری چــه مشــخصاتی مــی توانــد داشــته باشــد
دلیــل پیــدا کــردن مشــخصات مشــتری را مــی خواهــم برایتــان بگویــم.
دلیل اصلی پیدا کردن مشخصات مشتری ،استفاده جهت تبلیغات است.
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فرض کنید که میانگین رده سنی مشتریان شما بین  50تا  65سال است.
موقــع تبلیغــات حواســمان اســت کــه از چــه مثــال هایــی اســتفاده میکنیــم و یــا از
چــه کراکتــر هایــی بــرای ایــن رده اســتفاده میکنیــم.
بــرای اینکــه دقیقــا تبلیــغ اثــر بخشــی داشــته باشــید ابتــدا بایــد مخاطــب خــود را
بشناســید.
برای اینکه مخاطب را بشناسید به سواالت زیر دقیق پاسخ دهید:
 -1اکثر مشتریان شما چند سال دارند؟
 -2آیا آن ها متاهل هستند؟
 -3آیا آن ها بچه دارند؟
 -4عنوان شغلی آن ها چیست؟
 -5درآمد آن ها حدودا چقدر است؟
 -6مشتریان بیشتر کدام قسمت شهر زندگی میکنند؟
 -7آن ها اخبار خود را از کجا می گیرند؟
 -8از کدام سیستم عامل برای شبکه های اجتماعی استفاده میکنند؟
 -9بهترین سرگرمی آن ها چیست؟
 -10هدف اصلی آن ها چیست؟
 -11عالیق آن ها در چیست؟
 -12در کسب و کار با چه چالش هایی روبرو هستند؟
 -13چگونه تصمیم میگیرند پول خود را خرج کنند؟
بیاییــد بــا هــم رو راســت باشــیم مــن در ایــن مقالــه دارم بــه آمــوزش بازاریابــی محتــوا
میپــردازم و از شــما انتظــار دارم کــه ایــن کار هــا را انجــام بدیــد پــس یــک دفتــر تهیــه
کنیــد و مشــخصات مشــتریان را در آن بنویســید.

9

برای بازاریابی محتوا چگونه مخاطب هدف را پیدا کنیم؟
شــبکه هــای اجتماعــی خیلــی خــوب مــی تواننــد بــرای اینــکار بــه شــما کمــک کننــد.
کافیــه ادامــه ایــن مقالــه را بخوانــی
کافیــه یــک گــروه مرتبــط در تلگــرام را پیــدا کنیــد و وارد چــت خصوصــی آن هــا شــوید
و مثــل یــک دوســت از او ســواالتی را بپرســید.

موقعــی کــه مــن بــرای مشــتریان خــودم ایــن کار میکــردم کتــاب “چگونــه ســایت
خــود را ضــد گلولــه کنیــم؟” بــه عنــوان هدیــه بعــد از مکالمــه بــه او هدیــه میــدادم.
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پیشــنهاد میکنــم یــک آمــوزش رایــگان تهیــه کنیــد و آن را بصــورت  PDFدرآوریــد و
آن را بــه عنــوان هدیــه بعــد از مکالمــه بــرای او ارســال کنیــد.
ماموریت شما در بازاریابی محتوا چیست؟
نکتــه اول در ماموریــت بازاریابــی محتــوا ایــن اســت کــه بازاریابــی محتــوا تنهــا بــرای
محتــوای رایــگان نیســت.
تعریف نخست بازاریابی محتوا ،ماموریت را به خوبی بیان کرده است.
طبــق تعریــف ماموریــت اصلــی بازاریابــی محتــوا جــذب و حفــظ مشــتریان اســت.
مثــا مــا بــرای وب ســایت خــود تبلیغاتــی در ســایر ســایت هــا قــرار مــی دهیــم.
کــه افــراد بــا کلیــک کــردن روی بنــر بتواننــد بــه ســایت مــا بیاییــد .بــه ایــن عمــل
جــذب گفتــه مــی شــود .بعــد از جــذب افــراد وارد ســایت مــی شــوند و مــی خواهنــد
محتــوای ســایت مــا را بررســی کننــد.
تــا اینجــا یعنــی افــراد بــه محتــوای مــا عالقــه منــد هســتند و مــی خواهنــد زمــان
بیشــتری در ســایت مــا بگذراننــد .میتونیــم بــه ایــن افــراد امیــد داشــته باشــیم کــه
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محصولــی از مــا خریــداری میکننــد.
پــس بایــد ایمیــل یــا شــماره تلفــن آن هــا را داشــته باشــیم و بــا فرســتادن ایمیــل هــا
و پیــام هــای متعــدد افــراد را تشــویق کنیــم کــه وقــت بیشــتری در ســایت مــا ســپری
کنند .
فــردی کــه بازاریابــی محتــوا کار کــرده مــی توانــد محتــوای بنــر و ایمیــل هــا و حتــی
مطالــب ســایت را متناســب بــا مشــتریان نوشــته و طراحــی کنــد.
چگونه فرآیند تولید محتوا را مدیریت کنیم؟
مراحــل تولیــد محتــوا بــرای خیلــی از کســب و کار هــا کاری بســیار پیچیــده و عــذاب
آور اســت.
تقویــم خــود را نــگاه میکننــد و پیــش خــود میگوینــد بــاز بایــد امــروز محتــوا تولیــد
کنــم و هیــچ موضوعــی را نــدارم.
ولــی از نظــر مــن فرآینــد تولیــد محتــوا کاری بســیار لــذت بخــش اســت .مــن تقریبــا
هفتــه ای دو محتــوا در ســایت قــرار مــی دهــم و ایــن کار را بــا لــذت انجــام مــی دهــم.
می خوام روند تولید محتوا در سایت را با شما به اشتراک بگذارم.
 -1پیدا کردن موضوع پر مخاطب
در رابطــه بــا هــر موضوعــی نمــی تــوان محتــوا تولیــد کــرد .محتوایــی بایــد تولیــد
شــود کــه بازدیــد کننــده بســیار بــه آن مطلــب عالقــه دارد.
برای پیدا کردن موضوع پر مخاطب من از ابزار  Buzzsomاستفاده میکنم.
این ابزار به من کمک میکنه که موضوع پر مخاطب خود را پیدا کنم.
مثــا تمایــل دارم کــه در رابطــه بــا “خریــد هاســت” محتــوا بنویســم .ایــن ابــزار را بــاز
میکنــم.
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مقــدار  total engagementsنشــان دهنــده میــزان درگیــری کاربــر بــا محتوا را نشــان
مــی دهد.
موضــوع در رابطــه بــا “هاســت لینوکــس ابــری داخــل ایــران” اســت .پــس تــا اینجــا
مــا موضــوع را پیــدا کردیــم.
 -2انتخاب عنوان
پــس از اینکــه موضــوع محتــوا را مشــخص کردیــم عنــوان آن را بایــد بنویســیم .عنــوان
بایــد بســیار جــذاب باشــد تــا مخاطــب را مجــاب کنــد کــه روی آن عنــوان کلیــک کنــد.
من با استفاده از ابزار عنوان ساز بیش از  200عنوان جذاب را استخراج میکنم.
کافیســت موضــوع خــود را در جــای مشــخص شــده بنویســم و عناویــن بســیار جذابــی
را اســتخراج کنم.
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 -3نوشتن محتوا
یکــی از عناویــن را مــن انخــاب کــردم “ده دلیــل غیــر قابــل انــکار در رابطــه بــا هاســت
لینوکــس ابــری داخــل ایــران”
با توجه به عنوان مزایای هاست لینوکس ابری داخل ایران را لیست میکنم.
البتــه ممکــن اســت ایــن مزایــا بــه ده تــا نرســد و مــن مجبــور باشــم ده را تبدیــل بــه
عــدد دیگــر تبدیــل کنــم.
اگــر محتــوای مــورد نظــر را نمــی دانیــد کافیســت تحقیــق را آغــاز کنیــد و در اینترنــت
جســتجو کنیــد.
ولــی متنــی را از ســایتی کپــی نکنیــد کافیســت برداشــت خــود را از آن مطلب بنویســید
در ایــن صــورت متــن کامــا تغییــر خواهــد کرد.
انواع محتوا
مــن در آمــوزش بازاریابــی محتــوا تصمیــم گرفتــم خیلــی حرفــه ای تــر عمــل کنــم و در
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اینجــا مــی خــوام رازی را بــرای شــما فــاش کنــم.
تمام بازاریابان محتوای حرفه ای تمام مطالب خود را به  4دسته تقسیم میکنند.
محتوایــی کــه در ســایت و شــبکه هــای اجتماعــی قــرار میگیــرد خــارج از ایــن  4دســته
نیســتند .الزم بــه ذکــر اســت هــر  4نــوع محتــوا بــا هــدف برطــرف کــردن مشــکلی از
مخاطبیــن هســتند.
•

برند سازی

در اینستاگرام اینگونه محتوا ها به شدت رواج پیدا کرده است.
بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه از افــراد تیــم شــرکت عکســی گذاشــته مــی شــود و
در رابطــه بــا یــک موضــوع مطلبــی را در کپشــن مــی نویســند.
•

آموزش

بــدون آمــوزش بازاریابــی محتــوا محنایــی نــدارد .افــراد جدیــد بیشــتر جــذب آمــوزش
مــی شــوند تــا مــوارد دیگــر
•

اطالع رسانی

آیا موضوعی است که مخاطب باید از آن مطلع شود؟
مثــا در نمایشــگاه حضــور پیــدا کردیــد و مــی خواهیــد عالقــه منــدان را دعــوت کنیــد
تــا در نمایشــگاه بــا شــما مالقــات کننــد .در ایــن صــورت بایــد از محتــوای اطــاع
رســانی بــرای اینــکار اســتفاده کنیــد.
•

فروش محصول

بــر خــاف تصــور عمــوم کمتریــن نــوع محتــوا بــه فــروش محصــول اختصــاص مــی
یابــد .بــه ایــن معنــی اســت کــه کمتریــن نــوع محتــوا در بســتر هــای تبلیغاتــی فروش
محصــول اســت.
شــاید پیــش خــود ســوال بپرســید کــه چــرا دیجیــکاال از ایــن نــوع محتــوا انقــدر
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تولیــد میکنــد؟
بــه دلیــل اینکــه دیجیــکاال برندی شــناخته شــده اســت و افــراد این برنــد را میشناســند
نیــازی کمتــری بــه محتــوا از نــوع هــای دیگــر دارد .انــواع دیگــر محتواهــای خــود را
در دیجیــکاال مــگ تولیــد میکنــد.
نقشه کانال های محتوا
منظــور مــا از کانــال هــای محتــوا ســایت هــا و شــبکه هــای اجتماعــی اســت کــه در
آن مــی توانیــد بــه جــذب مخاطــب بپردازیــد.
هر محتوایی می تواند با  3فرمت در دسترس عموم قرار گیرد.
•

متن

•

صوت

•

ویدیئویی

محتوایــی کــه بصــورت متــن درســت شــده اســت مــی توانــد بــا اندکــی تغییــر بصورت
صــوت و یــا ویدیئــو تبدیل شــود.
پــس مــی تــوان آن ویدیئــو یــا صــورت را در ســایت هــا و شــبکه هــای اجتماعــی
متنوعــی قــرار داد.
شبکه های اجتماعی برای آموزش بازاریابی محتوا
رســانه هــای اجتماعــی قدرتمنــد تریــن نــوع بازاریابــی محتــوا در ایــن دنیــای دیجیتال
هستند .
بیایید با هم چند نمونه را بررسی کنیم.
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برنــد دی جــی لنــد در اینســتاگرام خــود بــه معرفــی محصــوالت خــود پرداختــه اســت.
ولــی از نظــر مــن اصــا موفــق نیســت
در شــبکه هــای اجتماعــی مــردم کســب و کاری را دنبــال میکننــد کــه آن ها را خوشــحال
و یــا ناراحــت کنــد و یــا حتــی محتــوای آن را بــه اشــتراک بگذارند.
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اینستاگرام و شبکه اجتماعی دیگر جای معرفی مستقیم محصوالت نیست.
اســتراتژی صحیــح بــرای کســب و کار هایــی کــه معروفیــت چندانــی ندارنــد ایــن
اســت کــه از  3نــوع محتــوای دیگــر اســتفاده کــرد.
نتیجه گیری:
در ایــن مقالــه بــه آمــوزش بازاریابــی محتــوا پرداختیــم و تاریخچــه آن را مــرور کردیــم.
دانســتیم کــه اصــل بازاریابــی محتــوا مربــوط بــه داســتان ســرایی اســت.
برای بازاریابی محتوا باید:
•

مخاطب خود را شناسایی کنیم.

•

پیدا کردن مخاطب هدف

•

تولید محتوا برای مخاطب

برای شروع بازاریابی محتوا می توانید از ترسیم مشتری شروع کنید.
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