چگونه در  ۳گام در فضای مجازی تولید محتوا کنیم؟
نویسنده :علی اکبر فرج
تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی کار آســانی اســت امــا بعضــی از شــما دوســتان
آن را خیلــی ســخت میکنیــد .نــکات بســیار ریــزی را درگیــر میکنیــد و تولیــد
محتــوا بــه عقــب رانــده مــی شــود و کــم کــم ایــن کار برایتــان ســخت
خواهــد شــد .مــن در ایــن مقالــه  ۳گام ســاده بــه شــما معرفــی میکنــم کــه
بــا پیــاده ســازی آن مطلــب مــی توانیــد مطالــب بســیار جذابــی تولیــد کنیــد.
منظــور مــا از تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی فقــط مختــص بــه اینســتاگرام،
تلگــرام نیســت .ایــن  ۳گام بــرای وب ســایت و شــبکه هــای اجتماعــی کاربــرد دارد.
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گام اول :پیدا کردن ایده
پیــدا کــردن در تولیــد محتوای در فضای مجازی از نظر من ســاده ترین کار ممکن اســت.
خیلــی از افــراد در ایــده وســواس بســیار زیادی دارنــد در صورتــی که هیچ اشــکالی ندارد
کــه ایــده تولیــد محتــوا تکــراری باشــد .افــراد خالقــی مثل اســتیو جابــز و افــراد معروف
دیگــر در زمانــی رشــد کردنــد رقیبانــی داشــتند و همگــی بر ســر یــک ایــده کار میکردند.
مــی خــوام یــک رازی را به شــما بگویم« :بیان ایــده از خود ایــده ده برابر مهم تر اســت».
بیاییــد از همیــن االن تصمیــم بگیرید که ایده های تکراری تولیــد محتوا در فضای مجازی
را حــذف نکنیــد و بیشــتر روی بیان خود کار کنید تــا به جذابیت محتوای خــود بپردازید.
مــن در لیســت زیــر بــه  ۴ایــده تولیــد محتــوا پرداختــم کــه مــی توانیــد از ایــن لیســت
بــرای پیــدا کــردن ایــده مناســب اســتفاده کنید:
•بررسی نمونه کار بد و خوب
مثــا در موضــوع «انتخــاب کفــش» مــی تــوان  ۳نمونــه کار بــد یــا عالــی را مــورد
بررســی قــرار داد و در رابطــه بــا آن مطلــب نوشــت.
•موفقیت یا شکست در انجام یک کار
اگــر در کار خدماتــی هســتید ایــن ایــده مــی توانــد ســود زیــادی بــه شــما دهــد .بعــد
از انجــام یــک کار موفقیــت آمیــز  ۰تــا  ۱۰۰اتفاقاتــی کــه بــرای شــما در انجــام ان کار رخ
داد را بــرای بازدیــد کننــدگان خــود بنویســید و یــا اگــر در یــک کاری شکســت خوردیــد
از تجربــه خودتــان بنویســید .مطمئــن باشــید کــه افــراد مشــتاقانه حــرف هــای شــما را
مــی خواننــد .همچنیــن بــا ایــن کار اعتمــاد مخاطبیــن را افزایــش داده ایــد.
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•فیلم
آیــا فیلمــی وجــود دارد کــه بتوانیــد بــه کار خــود ربطــش دهیــد؟ حتمــا وجــود دارد!
مثالکســی کــه شــغلش فــروش مبلمــان اســت مــی توانــد فیلمــی بیابــد کــه در آن از
مبلمــان جذابــی اســتفاده شــده و در رابطــه بــا همــان مبلــی کــه در فیلــم نشــان داده
شــده بــرای مخاطبیــن صحبــت کنــد.
•کتاب های برگزیده
در زمینــه کاری شــما چــه کتــاب هایــی تولیــد شــده اســت؟ ایــن کتــاب هــا را جمــع
آوری کنیــد و در رابطــه بــا آن هــا مطلــب تولیــد کنیــد .کتــاب هــا مــی تواننــد خیلــی
خــوب بازدیــد کننــده را جــذب خــود کنــد.

گام دوم :عنوان جذاب در تولید محتوا در فضای مجازی
اولیــن چیــزی کــه خواننــده مشــاهده میکنــد عنــوان اســت .عناویــن تولیــد محتــوا در
فضــای مجــازی ممکــن اســت بصــورت جملــه کوتــاه نوشــته شــود ولــی بــاز هــم مــا
آن را عنــوان میگذاریــم .پــس منظــور مــا از عناویــن جمــات کوتاهــی هســتند کــه در
اولیــن بازدیــد مخاطبــان آن را میبیننــد .بعــد از اینکــه ایــده را پیــدا کردیــد بایــد عنــوان
جذابــی بــرای آن پیــدا کنیــد .مثــا در مرحلــه قبــل مــن یــک کتــاب را انتخــاب کــردم
و حــاال مــی خــوام راجــع بــه ایــن کتــاب مطلبــی بنویســم.
همانطــور کــه گفتــم ایــده ممکــن اســت تکــراری باشــد ولــی عنــوان را بــه هیــچ عنــوان
نمــی تــوان تکــراری انتخــاب کــرد .بایــد انقــدر جــذاب باشــد تــا کاربــران روی آن کلیک
کننــد و اگــر در فضــای مجــازی منتشــر مــی شــود بایــد انقــدر جــذاب باشــد کــه
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کپشــن را بخواننــد ولــی تولیــد عنــوان جــذاب هــم بســیار ســاده اســت .مــن عنــوان
ســاز را بــه شــما پیشــنهاد میکنــم.
کافیســت نــام آن کتــاب را در عنــوان ســاز قــرار دهیــد تــا بیــش از  ۲۰۰عنــوان در کمتــر
از  ۲ثانیــه بــه شــما تحویــل دهــد بــرای دریافــت عنــوان ســاز روی همیــن کلمــه کلیــک
کنید .

گام سوم :نوشتن محتوای جذاب
بعــد از اینکــه مشــخص شــد کــه مــی خواهیــد راجــع بــه چــه چیــزی مطلب بنویســید
موقــع نوشــتن مطلــب رســیده اســت .بــرای نوشــتن محتــوای جــذاب بــه ایــن شــیوه
عمــل کنیــد .آن محتــوا را بــه  ۱۰قســمت تقســیم کنیــد .اگــر از عنــوان ســاز اســتفاده
میکنیــد کار ســاده اســت .عنــوان ســاز طــوری طراحــی شــده کــه ایــن قســیم بنــدی را
انجــام داده اســت .مثــا:
•هفت تغییر کوچک که تفاوت زیادی با بازاریابی اینترنتی شما ایجاد میکند.
•بیست منبع که شما را در بازاریابی اینترنتی بهتر می کند.
•پانزده کار خنده دار در دیجیتال مارکتینگ
•و ....
همانطــور کــه میبینیــد ایــن تقســیم بنــدی در عنــوان قــرار گرفتــه اســت کــه باعــث می
شــود خواننــدگان تمایــل بیشــتری بــه کلیــک کــردن داشــته باشــند .کافیســت نســبت
بــه ععــدی کــه در عنــوان نوشــتید آن را در یــک فایــل ورد وارد کنیــد و محتــوای مربــوط
بــه آن قســمت را بنویســید.
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پــس کار ســاده اســت مثــا عنــوان «بیســت منبــع کــه شــما را در بازاریابــی اینترنتــی
بهتــر مــی کنــد ».را مــن انتخــاب کــردم یــک فایــل ورد بــاز میکنــم و شــماره بنــدی
خــودم را در آن میگذاریــم از  ۱تــا  ۲۰تــک بــه تــک منبــع هــا را مینویســم و در رابطــه
بــا ایــن هــر منبــع ســه یــا چهــار جملــه مینویســم .شــاید بیشــتر وارد جزئیــات هرکــدام
شــوم .بــا ایــن کار یــک مقالــه چنــد صــد کلمــه ای بــه ســادگی نوشــته شــد.

نتیجه:
تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی کاری ســخت بــود امــا بــا ایــن  ۳گام مثــل آب
خــوردن ایــن کار انجــام شــد .مــا در گام اول اول ایــده خــود را پیــدا میکنیــم در گام دوم
بــا اســتفاده از عنــوان ســاز مــی توانیــد عناویــن جذابــی اســتخراج کنیــد و در گام ســوم
محتــوای جــذاب را مینویســید.
کار بــه اتمــام رســید شــما از ایــن پــس مــی توانیــد در هــر زمــان کــه خواســتید یــک
مقالــه قدرتمنــد بنویســید ولــی اگــر مــی خواهیــد بیشــتر یــاد بگیریــد مــی توانیــد
آمــوزش بازاریابــی محتــوا را مطالعــه کنیــد.
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