 ۵افسانه اشتباه در بازاریابی محتوا
نویسنده :علی اکبر فرج
افســانه هــا از کودکــی همــراه مــا هســتند .کســب و کار هــا وقتــی وارد حــوزه جدیــدی
مــی شــوند بــه صــورت پیــش فــرض اقداماتــی را انجــام مــی دهنــد و بــه آن معتقــد
هســتند کــه اشــتباه اســت.
مــن بیــش از  ۷۰مقالــه در پالــت وردپــرس منتشــر کــردم و در تــاش بــودم کــه
اشــتباهات بازاریابــی محتــوا را انجــام ندهــم.
از آن اشــتباهات درس گرفتــم و مــی خواهــم آن اشــتباهات را بــا شــما بــه اشــتراک
بگــذارم.
پســت هــای اینســتاگرام مملــوع از محتــوا اســت .داســتان نویســی و اســتفاده از
جمــات حیــرت انگیــز کــه افــراد از آن اســتفاده میکننــد باعــث مــی شــود کــه بازخــورد
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خوبــی دریافــت کننــد.
بــه محــض اینکــه پرســپلیس از کاشــیما آنتلــرز شکســت خــورد تولیــد کننــدگان محتــوا
شــروع بــه نوشــتن کردنــد.
خــط یــک در همیــن رابطــه مقالــه ای بــا عنــوان ” اشــتباه جبــران نشــدنی ســیامک
نعمتــی” منتشــر کردیــم.
دیگــر آن پســت هایــی کــه در اینســتا تولیــد شــده بــه فراموشــی ســپرده شــده و
بازدیــدی نــدارد و علــت آن افســانه هــای قدیمــی بازاریابــی محتواســت.
افــراد بســیار زیــادی بــه بازاریابــی محتــوا پرداختــه انــد .امــا اســیر افســانه هــا شــده
انــد و ایــن کار بــه رونــد رشــد آن هــا لطمــه وارد میکنــد.
اما آن  ۵افسانه:
#افسانه یک :بازاریابی محتوا فقط برای محتوای رایگان است.
بســیاری از وبــاگ نویســان ،تمــام مقــاالت رایگان/همایــش رایگان/داســتان هــا و
تجربــه هــای گرانبهــا را بــه صــورت رایــگان در اختیــار بازدیــد کننــده قــرار مــی دهنــد.
آن هــا بــه ایــن باورنــد کــه تبدیــل بازدیــد کننــدگان بــه مشــتری بــه خــودی خــود
اتفــاق مــی افتــد و زنــگ خــوری آن هــا بخاطــر محتــوای عالــی زیــاد خواهــد شــد.
محتــوای رایــگان در ســایت خــود قــرار مــی دهنــد و بــه ازای وارد کــردن هدیــه ،ایمیــل
بازدیــد کننــدگان را دریافــت مــی کننــد ولــی فقــط دریافــت مــی کننــد و ارســال ایمیلــی
از ســوی آن هــا انجــام نمــی شــود.
نهایــت تالشــی کــه اکثــر وبــاگ نویســان مــی کننــد ایــن اســت کــه ایمیلــی در بــازه
هــای بــدون زمــان بنــدی بــه مخاطبیــن ارســال مــی کننــد و مطالــب برگزیــده را ارســال
مــی کننــد.
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در مقالــه آمــوزش بازاریابــی محتــوا دقیقــا گفتــم کــه چــرا مــا بــه دنبــال بازاریابــی
محتــوا هســتیم.
بازاریابی محتوا  ۳مرحله دارد.
 -۱افزایش ترافیک
 -۲درگیری فرد با محصول شما
 -۳تبدیل بازدید کننده به مشتری
اکثــرا گزینــه دو را نادیــده میگیرنــد و فکــر میکننــد افزایــش ترافیــک در مرحلــه اول
اتفــاق مــی افتــد و ســپس بــه تبدیــل منجــر مــی شــود.
ایــن دیــد را کنــار بگذاریــد کــه محتــوای  %۱۰۰رایــگان و همیشــگی تولیــد کنیــد و بــه
فکــر تبدیــل بازدیــد کننــدگان نباشــید .
#افسانه دو :محتوا را ایجاد کن و بازدید کننده خودش می آید.
بازاریابی محتوا دو کلمه است و محتوا فقط یکی از آن دو کلمه است
بدون بازاریابی نمی توانید بازدید کننده داشته باشید.
در مقاله ای به صورت کامل به بازاریابی محتوای نوشته شده پرداختیم
آموزش بازاریابی محتوا :مکانیک ها چگونه بازاریابی محتوا کنند.
#افسانه سه :ایجاد محتوا از بازاریابی مهم تر است.
نویسندگان اغلب به این دام گرفتار می شوند.
این افسانه در ادامه افسانه قبلیست.
از نظــر شــما کلمــه بازاریابــی چنــد بــار در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته
شــده اســت؟
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سایت  buzzsumبه خوبی این کار را برای شما انجام خواهد داد.
کافیســت ثبــت نــام رایــگان خــود را تکمیــل کنیــد و ســپس کلیــد واژه مــورد نظــر را
طبــق شــکل زیــر وارد کنیــد .تــا ببینیــد چــه تعــداد مطلــب محبــوب در ایــن زمینــه در
شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت.

بسیاری از دوستان و وبالگ نویسان بر این باورند که ایجاد محتوا کافیست.
در صورتی که بازاریابی و محتوا هر کدام  %۵۰را به خود اختصاص می دهد.
#افسانه چهارم :تولید محتوای معمولی کافیست.
تولید محتوای معمولی یعنی چی؟
محتوای معمولی یعنی محتوای ساده ای که بین  ۵۰۰تا  ۶۰۰کلمه دارد.
همیــن مقالــه تــا همینجــا کــه نوشــتم بیــن  ۵۰۰تــا  ۶۰۰کلمــه اســت ولــی مــن ادامــه
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مــی دهــم .زیــرا مــی خواهــم عمــق مطالــب را مخاطــب بفهمــد.
آیــا میدانیــد بیــان محتــوا چــه نتیجــه گیــری ذهنــی بــرای مخاطــب در بیــن  ۵۰۰تــا
 ۶۰۰کلمــه دارد؟
یعنــی فقــط در زمــان کوتاهــی بــه مــن توجــه کنیــد و ســپس ادامــه کار خــود را دنبــال
کنید .
اگــر افــراد را بــه وبــاگ خــود هدایــت میکنیــد ســعی کنیــد مطالــب عمقــی بنویســید
تــا کاربــر را بیشــتر درگیــر ســایت خــود کنیــد.
#افسانه پنجم :بازاریابی محتوا بیشتر در مورد موتور های جستجو است.
ماموریت گوگل سامان دهی اطالعات جهان است.
فقط نوشتن برای گوگل خودکشی است.
نوشتن مطلب فقط برای گوگل یک گناه است.
مــن کلیــد واژه “طراحــی ســایت” را در گــوگل جســتجو کــردم .چنــد نتیجــه را بــا هــم
بررســی میکنیــم.

همانطــور کــه میبینیــد مدیــر ســایت مــی خواســت بــا چنــد کلمــه کلیــدی در ایــن
مطلــب رتبــه بگیــرد.

5

این مطلب به هیچ عنوان نمی تواند یک عنوان بهینه برای کاربر باشد.
عنــوان بایــد بــه صــورت جملــه باشــد و نــه بــه صــورت کلمــات کلیــدی کــه بــا المانــی
جــدا شــده اســت.
نتیجه گیری:
قبــل از نوشــتن مقالــه حتمــا ببینیــد کــه بــرای چــی مینویســید و بــرای چــه کســی
مینویســید.
در این مقاله به اشتباهات ذهنی وبالگ نویسان اشاره کردیم.
شما درگیر کدام افسانه هستید؟

6

