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پیش گفتار:

اوکس تیم دفترچه ای مبتنی بر موضوع بازاریابی محتوا را طبق استاندارد های مورد نیاز برای بازاریابی 

محتوا از مقدماتی تا پیشرفته مورد بررسی قرار داده است. تمام متن این دفترچه قبال داخل سایت اوکس 

تیم قرارگرفته است و مطالب با کمی تغییرات با عنوان دفترچه بازاریابی محتوا اوکس تیم در اختیار شما 

کابران قرار میگیرد. امیدوارم به کمک این اطالعات و نکات مفیدی که رعایت کردن اش میتواند شما را 

دربهترشدن کسب و کارتان همراهی کند. بازاریابی محتوا امروزه برای وب سایت ها به دلیل اهمیت سئو 

و بهتر دیده شدن در موتور های جستجوگر امری واجب شده است، پس سعی کنید با نکات این کتابچه 

در نوشتن و وبالگ نویسی و ویراستاری صحیحی و بهینه استفاده کنیم.
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بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابــی محتوا، بخصوص در حوزه ی بازاریابی اینترنتی، مفهوم جدیدی نیســت. بشــر
از قرن هــا پیش به نوشــتن متونی در زمینه هــای مختلف و یافتن مخاطب 

برای این متن ها مشــغول بوده است

هر نویســنده ای در تالش اســت که مخاطبین مناســب برای نوشــته های خود را بیابد و هر بازاریابی 

نیز ســعی دارد نوشــته های متناســب با حوزه ی کاری خود را پیدا کند. امروزه پیشــرفت بزرگی در 

این زمینه اتفــاق افتاده اســت، به دلیل اینکه این دو طرف، یعنی نویســنده و بازاریــاب بیش ازپیش 

به همکاری بــا یکدیگر پرداخته اند 

بازاریابی محتوا درزمینه ی بهینه ســازی موتورهای جســتجوگر هم مفهوم جدیدی نیســت زیرا شــرکت های

بازاریابــی همواره از قدیم، برای بهینه ســازی موتورهای جســتجوگر بــه ارتقای محتوای مطالب خود 

پرداخته انــد. بااین حــال امروزه شــرکت ها دیگر تمایلی به تدویــن متن های طوالنی در زمینه های 

مختلــف ندارنــد بلکه تمرکــز روی متن های کوتاه با کارایی باالتر را ترجیح می دهند، بنابراین پســت های 

محتوای  بازاریابی  ی  درزمینه  کامــل  راهنمای  یک  کنیم  می  تــالش  اینجــا  در 

مدرن به شــما ارائه دهیم که شــما را در پیشــرفت تجارتتان یاری نماید. این 

اســتراتژی،  حسابرســی،  بازاریابی،  فرایند  مختلف  مراحل  از  متشــکل  راهنما 

برنامه ریزی تدوین، تبلیغات و ارزیابی اســت 
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SEOو بازاریابی محتوا

ســئو و بازاریابــی محتوا دو نمونه از همکاری تیم های بازاریابــی اینترنتی، برای
ایجــاد کمپین هــای تبلیغاتی هســتند. متغیرها و فاکتورهای بســیاری در حوزه ی بهینه ســازی 

موتورهــای جســتجوگر وجــود دارنــد که هم بر بازاریابی محتــوا تأثیر می گذارند و هم از آن 

تأثیــر می گیرنــد. در ادامه به بررســی برخی از ایــن متغیرها می پردازیم 

ها الگوریتم  به روزرسانی 

پاندا آپدیت 

هدف ما در شــرکت بهســیما همواره تولید محتوای

باکیفیت و ارزشــمند اســت، اما چگونه می توان به این 

هدف دســت پیدا کرد؟ اگر این مطلب را تا انتهادنبال کنید، پاســخ این ســؤال را خواهید یافت 

آپدیــت پانــدا در ابتــدا، برای فیلتر کردن محتوا و متون بی کیفیت و بی ارزش طراحی شــد. وقتی این

 نرم افزار برای اولین بار در فوریه ی ســال 2017 عرضه شــد، وب ســایت هایی که نویســندگان مستقل را 

اســتخدام می کردند و حجم وســیعی از متون بی کیفیت را تولید می کردند، و همچنین وب ســایت هایی

 که هر نوع مقاله ای را آزادانه به اشــتراک می گذاشــتند را 

،شناســایی و فیلتر می نمود. این نرم افزار به طور مشــهود

دیــدگاه موجود را نســبت به بازاریابی محتوا در حوزه ی 

ســئو و حتی فراتر از آن، در کل رشــته های بازاریابی آنالین 

تغییــر داد. پس ازآن دیگر نویســندگان مجبور نبودند تنها ،

بــه تدوین متن های طوالنــی و بی کیفیت بپردازند، بلکه 

.هــدف خــود را بر باال بردن کیفیت محتوا متمرکز ســاختند 
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پنگوئن آپدیت 

ایــن آپدیت که تنها یک ســال پــس از آپدیت پاندا به بازار عرضه

شــد، برای جریمه ی وب ســایت هایی که از قوانین گوگل تخطی 

می کردند طراحی شــده بود. این تخطی شــامل استفاده ی 

غیرمجــاز از قوانین ســئو مانند کپی کردن محتوا و 

اســتفاده ی بی رویه از کلیدواژه ها می شــد. درنتیجه 

شــرکت های بازاریابی، بیش ازپیش به نوشتن 

مطالب باارزش و ســودمند برای خواننده و نه 

فقط برای موتورهای جســتجوگر روی آوردند 

غ مگس خوار) آپدیــت هامینگبرد (مر

ایــن آپدیــت در نیمه ی دوم ســال 2013، یک تغییر کلــی در الگوریتم های گوگل به وجود آورد و هدف 

از طراحی آن بهینه ســازی موتورهای ــسجتجوگر در جهت تشــخیص بهتر اهداف کاربران، حین جســتجو 

در فضای مجازی بود. در این آپدیت، بهنیه ســازی موتورهای جســتجوگر با معیار معنا و مفهوم ســازگار 

شــد و این، اهمیت تهیه ی محتوای سـگزاـار با نیاز کاربران را بیش ازپیش برای شــرکت های بازاریابی 

آشــکار نمود 

2013، یک تغییــر کلی در الگوریتم های  ایــن آپدیت در نیمه ی دوم ســال 

گوگل به وجود آورد و هدف از طراحی نآ بهینه ســازی موتورهای جســتجوگر 

در جهت تشــخیص بهتر اهداف کاربران، حین جســتجو در فضای مجازی بود 
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 بهینه سازی موتورهای جستجوگر

آپدیت هایــی کــه پیش ازاین به معرفی آن ها پرداختیم، نشــانگر این واقعیت هســتند که نگاهی که 

در دیدگاه ســنتی نســبت به تدوین محتوا بر اســاس بهینه سازی موتورهای جســتجوگر وجود داشت 

کاربر  ســمت  به  بیشــتر  محتوا  تمرکز  کردیم  مشــاهده  که  طور  همان  و  اســت  کرده  تغییر  کلی  به 

تصور  اگر  اســت  لوحانه  بســیار ســاده  حال  بااین  موتورهای جســتجوگر.  نه  اســت  معطوف شــده 

کنیم که سئو نقش مهمی را در موفقیت محتوای تدوین شــده ایفا نمی کند. در این راســتا نکات زیر را 

به خاطر بســپارید

 اگر از              اســتفاده می کنید، جدیدترین ورژن

را نصب کنید تا در انجام موارد باال با مشــکل مواجه نشــوید

(meta description)(meta title)

در سرتاســر متن از کلیدواژه های مختلف و مرتبط با موضوع اســتفاده کنید

لیســت مناســبی از آلت-تگ هــا یا متن های جایگزین را برای تمامی تصاویــر تهیه کنید. (وقتی

تصویری بارگذاری نمی شــود، در محتوای آن تصویر نوشــته ای ظاهر می شــود که به موتورهای 

جســتجوگر در تشــخیص موضوع و محتوای آن تصویر کمک می کند، به این نوشــته 

آلت تگ گفته می شــود 

e.g./top-seo-tipsیک ســاختار متناسب برای آدرس وب ســایت انتخاب کنید.برای مثال

موضــوع مقالــه را در طبقه بندی خاصی جای دهید

در هر مقاله ای به ســایر مقاله های موجود در وب ســایت خود لینک بدهید. )این کار تا 

(از دزدیده شــدن مطالب سایت شــما جلوگیری می کندحدی

از توضیحات متا                             و عنوان                     مناســب اســتفاده کنید

بــه متون یا صفحات نامرتبط بــا موضوع لینک ندهید

تگ های مرتبــط با عنوان طراحی کنید

WordPressWordPress SEO 
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ارزیابی محتوا

قبــل از اینکــه اســتراتژی های بازاریابی محتوا را طراحی کنیم بهتر اســت اطالعات کاملی را، هم در مورد 

شــرایط برند موردنظر در بازار فروش و هم در مورد رقبا به دســت بیاوریم. این اطالعات به ما کمک می 

کند که واقع بینانه تر به ســمت هدف حرکت کنیم و دیدی همه جانبه به نوشــتن اســتراتژی ها بپردازیم 

و  کنیم  ارزیابی  را دقیق  رقبایمان  و  اســت محتوای مطالب خودمان  بهتر  بیشــتر،  ایجاد شــفافیت  برای 

ببنیــم کــه محتــوای مطالبمــان در این بازار رقابتی حرفی برای گفتن دارد یا نه. به دســت آوردن این 

دید نســبت بــه محتــوای مطالب به ما کمک می کند که هــم در زمان حال و هم در آینده هدفمندتر 

پیش برویم و ســریع تر به اهدافمان برســیم. حاال این ســؤال مطرح می شــود که در مورد این مطالب 

در چه زمینه هایی باید بیشــتر وقــت بگذاریم و تحقیق کنیم؟ 

حوزه هایی که به صرف انرژی بیشــتری نیاز دارند

با کســب اطالعات بیشــتر در مورد آمار موجود در وب ســایت خود، می توانید دریابید که در کدام حوزه 

ها باید وقت و انرژی بیشــتری صرف کنید. با اســتفاده از ابزارهای تجزیه تحلیل گوگل می توانید ارزیابی 

کنید که کدام وب ســایت ها به مطالب موجود در وب ســایت شــما لینک داده اند و چه میزان ترافیک 

اینترنتی به ســمت وب ســایت شــما در جریان است. عالوه بر این به واســطه ی این ابزارها می توانید 

صفحات و بخش های پربازدید وب ســایت خود را شناسایی کنید 

این تحقیقات و اطالعات اولیه، دید روشــنی را در ارتباط با مواردی که باید در اســتراتژی های خود لحاظ 

در  کنید،  بیشــتر تالش  راه،  ابتدای  در  اطالعات  این  به  برای دســتیابی  به شــما می دهد. هرچه  کنید، 

راه، مســیر هموارتری را طی خواهید نمود. ادامه ی  .

ســؤاالتی که باید در این مرحله از خود بپرســید

اســتراتژی  از یک  تواند بخشــی  این محتوا می  آیا  کنید؟  کار می  نوع محتوایی  روی چه  در حال حاضر 

کامل و شــفاف باشــد؟ محتوای کنونی خود را چگونه تحلیل می کنید؟ آیا این محتوا تاکنون شــمارا در 

مخاطب  برای جذب  را  الزم  کارایی  آیا  و  دارد؟  بازبینی  به  احتیاج  یا  اســت؟  داده  قرار  درســتی  مســیر 

داشــته اســت؟ 
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 عــالوه بــر این، فاکتور دیگری که به ما در پیشــبرد اهدافمان کمک

می کند دانســتن میزان موفقیت محتواهای اجتماعی رقباســت. در

شــرایطی که دسترســی به حســاب های آنان برای ما ممکن نیست 

برای دســتیابی به این هدف ابزارهای مناســبی وجود دارد. ابزارهایی 

مانند:               ،                 و                       اطالعات گســترده ای را درباره ی شــبکه های 

 اجتماعی، فالووهای شــما و فالوورهای رقبای شــما و اینکه بیشــتر چه مطالبی را به اشــتراک می گذارند 

در اختیار شــما قرار می دهند

Uprise.io Buzzsumo  Followerwonk
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 عــالوه بــر این، فاکتور دیگری که به ما در پیشــبرد اهدافمان کمک

می کند دانســتن میزان موفقیت محتواهای اجتماعی رقباســت. در

شــرایطی که دسترســی به حســاب های آنان برای ما ممکن نیست 

برای دســتیابی به این هدف ابزارهای مناســبی وجود دارد. ابزارهایی 

مانند:               ،                 و                       اطالعات گســترده ای را درباره ی شــبکه های 

 اجتماعی، فالووهای شــما و فالوورهای رقبای شــما و اینکه بیشــتر چه مطالبی را به اشــتراک می گذارند 

در اختیار شــما قرار می دهند

Uprise.io Buzzsumo  Followerwonk

6

بررســی ســایت ها و فعالیت های رقبا در بازار می تواند معیار مناســبی برای تشــخیص مطالبی که تاکنون

موردتوجــه مخاطبیــن قرارگرفتــه اســت و همچنیــن کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، باشــد 

بــرای تعییــن مرجــع لینک هایی که به دامین یا دامنه ی خاصی ارجــاع می دهند، می توانید از ابزارهایی

مانند:                     و                اســتفاده کنید. وقتی ســایت هایی را که از محتوای وب ســایت 

 رقبای شــما اســتفاده می کنند شناســایی کردید، می توانید اطالعات مربوط به آن ها را در بخشــی از 

اســتراتژی های خود در نظر بگیرید

Majestic SEO LinkRisk

اجتماعی تعامالت 
.همان طــور کــه می دانیم به اشــتراک گذاری مطالب در فضای مجازی، هرروز اهمیت بیشــتری پیدا می کند

بنابراین، اینکه بدانیم کدام محتوا، توســط چه کســانی بیشــتر به اشــتراک گذاشته شده است، در پیشرفت 

 روند کار بســیار ســودمند اســت. بررسی محتوای صفحات اجتماعی رقبای شــما، باید پایه و اساسی برای 

برنامه ریزی بهتر محتوای صفحات خود شــما باشــد. ابزارهای تجزیه تحلیل گوگل به شــما این امکان را

می دهند که فعالیت شــبکه های اجتماعی را با جزئیات بررســی کنید و شــبکه هایی را که در مورد یک 

 محتوای خاص بهترین عملکرد و بازدهی را داشــته اند، شناســایی کنید. دســتیابی به این اطالعات با 

اســتفاده از فرمول زیر امکان پذیر است

اجتماعییادگیری شبکه     شبکه های  ارجاعات 

در نمودار زیر می توانید انواع شــبکه های اجتماعی و میزان بازدهی آن ها درباره ی موضوع یا پســتی

خاص را مشــاهده نمایید 

Majestic SEO LinkRisk

.همان طــور کــه می دانیم به اشــتراک گذاری مطالب در فضای مجازی، هرروز اهمیت بیشــتری پیدا می کند

بنابراین، اینکه بدانیم کدام محتوا، توســط چه کســانی بیشــتر به اشــتراک گذاشته شده است، در پیشرفت 

 روند کار بســیار ســودمند اســت. بررسی محتوای صفحات اجتماعی رقبای شــما، باید پایه و اساسی برای 

برنامه ریزی بهتر محتوای صفحات خود شــما باشــد. ابزارهای تجزیه تحلیل گوگل به شــما این امکان را
می دهند که فعالیت شــبکه های اجتماعی را با جزئیات بررســی کنید و شــبکه هایی را که در مورد یک 

 محتوای خاص بهترین عملکرد و بازدهی را داشــته اند، شناســایی کنید. دســتیابی به این اطالعات با 
اســتفاده از فرمول زیر امکان پذیر است

اجتماعییادگیری شبکه     شبکه های  ارجاعات 

در نمودار زیر می توانید انواع شــبکه های اجتماعی و میزان بازدهی آن ها درباره ی موضوع یا پســتیدر نمودار زیر می توانید انواع شــبکه های اجتماعی و میزان بازدهی آن ها درباره ی موضوع یا پســتی

 

در نمودار زیر می توانید انواع شــبکه های اجتماعی و میزان بازدهی آن ها درباره ی موضوع یا پســتی

خاص را مشــاهده نمایید 

در نمودار زیر می توانید انواع شــبکه های اجتماعی و میزان بازدهی آن ها درباره ی موضوع یا پســتی

 

در نمودار زیر می توانید انواع شــبکه های اجتماعی و میزان بازدهی آن ها درباره ی موضوع یا پســتی

خاص را مشــاهده نمایید 



ناشران و تأثیرگذاران

و  افراد  این  پروفایل  نام  کردن  تــگ  تنهــــا 

یک  اجتماعی  ی  رسانه  نیســت،  کافی  برندها 

مسیر دوطرفه اســت، شما باید در طول فرایند 

فالو را  ها  پروفایل  این  خود  ـــات  تحقیقــ

گذارند می  ـــتراک  اشـ به  که  مطالبی  و  کنید 

منابع  این  با  ارتباط  برقراری  کنیــد.  دنبــال  را 

و  مطالب  محتوای  ارتقای  در  شــمارا  تأثیرگذار 

ایجــاد تعامالت مؤثر یاری می نماید 

شــما بایــد در طول فرایند تحقیقات خود ایــن پروفایل ها را فالو کنید

و مطالبــی که به اشــتراک می گذارند را دنبال کنید 

شــما می توانید با اســتفاده از ابزارهایی که پیش ازاین در مورد آن ها توضیح
داده شــد، ناشــرین و کسانی که در شــبکه های اجتماعی فعال هستند و در کل 

تأثیرگــذاران این صنعت را شناســایی کنید 

موردنظر شــمارا  تجارت  به  مربوط  که صفحات  و کســانی  افراد  این  با  ارتباط  ایجاد  و  با شناســایی 

و صفحات  ســایت  محتوای  توانید  می  گذارند،  می  اشــتراک  به  را  مرتبط  مطالب  و  کنند  می  دنبال 

اجتماعی خود را ارتقا دهید 

77

شــما بایــد در طول فرایند تحقیقات خود ایــن پروفایل ها را فالو کنید
 و مطالبــی که به اشــتراک می گذارند را دنبال کنید 



استراتژی

تدوین یک اســتراتژی با جزئیات کامل، پروســه ای زمان بر اســت اما اگر به درســتی
انجام شــود می تواند برای تدوین و ارتقای محتوا بســیار ســودمند باشــد. مواردی 

کــه بایــد در تدوین اســتراتژی کلی خود در نظر بگیرید به قرار زیر اســت 

تحقیق و آماده سازی
پیــش از تدویــن مطالب باید به طراحی اســتراتژی های محتــوای بازاریابی بپردازید. برای طراحی این

اســتراتژی باید به سؤاالت زیر پاسخ دهید

این اســتراتژی ها شامل چه مواردی می شوند؟

برای طراحی یک اســتراتژی شــفاف و کارآمد چه مســائلی را باید در نظر گرفت؟

چــه اهــداف و مقاصدی را باید دنبال کنید؟

در ادامه به این مســائل خواهیم پرداخت

تعیین اهداف

مالحظــات تجــاری را کــه تعیین کننده ی برنامه ی بازاریابی محتوای شماســت در نظر بگیرید. به اهداف

نهایــی خــود و اینکــه این اهداف شــمارا در چه موقعیتی قرار می دهند فکــر کنید. مالحظاتی  که اکثر 

تجــار در کار خــود در نظر می گیرند عبارت اند از 

تحویــل ترافیک اینترنتی

به دست آوردن لینک ها

افزایش اشــتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ارتقای آگاهی درباره ی برند

بازاریابی ایجاد سرنخ های 

درفروش تأثیرگذاری 

اکثــر تدوینگــران محتــوا ســعی می کنند تمامی این اهداف را در نظر بگیرند ولی مطالب مختلف، شــمارا به

اهداف متفاوتی می رســانند. برای مثال ممکن اســت شــما توضیحات مربوط به محصول خود را برای فروش 

بهتــر بازنویســی کنیــد یا ممکن اســت نموداری برای نمایش اطالعات مربوط بــه برند خود طراحی کنید تا 

آگاهــی مخاطبیــن را نســبت به برند خود افزایش دهید. بنابراین با ارائــه ی محتواهای متفاوت به اهداف 

متفاوتی خواهید رســید 

8
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وقتی اهدافی که به واســطه ی محتوای خود به آن ها می رســید را شناســایی کردید قدم بعدی این است

که مشــخص کنید چگونه این اهداف تحقق می یابند

تعیین مقاصد مطلوب

هر یک از متونی که تهیه می کنید باید دارای مســیر مشــخصی برای دســتیابی به اهداف موردنظر باشــد

بــرای مثــال باید یکی از مقاصد زیر را دنبال کند

سرگرم کردن

دادن اطالعات

آموزش

ترغیب

کردن متقاعد 

آشکارسازی

متقابل درک 

تبادل نظر

حثه مبا

مذاکره 

بــرای اینکــه بتوانید متون و محتواهای بهتری تهیه کنید توصیه می شــود که با تیم ها و آژانس 

های تبلیغاتی دیگر همفکری کنید، بخصوص اگر غیر از نوشــتن محتوا مســئولیت های دیگری هم 

دارید 

می  توصیه  کنید  تهیه  بهتری  محتواهای  و  متون  بتوانید  اینکــه  بــرای 

کنید،  همفکری  دیگــر  تبلیغاتی  های  آژانس  و  ها  تیم  بــا  کــه  شــود 

بخصوص اگر غیر از نوشــتن محتوا مســئولیت های دیگری هم دارید



 همکاری با سایر تیم ها و
بخش های بازاریابی

بــرای هــر نماینده ی بازاریابی محتوایی، تهیــه ی متونی که از جذابیت و
ایده های خالقانه برخوردار باشــد ســخت ترین و درعین حــال هیجان انگیزترین

و ســودمندترین جنبه ی انجام کار اســت 

اگر در تیم متقاضی مشــغول به کار هســتید همکاری با بخش های دیگر بســیار به ســود شــما خواهد 

در  کنیم  بیشــتر مطالبــی که مطرح می  اما  پرداخت  روابط عمومی خواهیم  به بخش  زیــر  در مثــال  بود 

مورد ســایر بخش ها هم صادق است

1 یک مالقات حضوری یا تلفنی را برای شــروع کار ترتیب دهید

ابتــدا بــا بخــش یا تیم روابط عمومی خــود یا متقاضی تماس بگیرید. آن ها همان قدر به کار با شــما 

تمایل دارند که شــما به کار با آن ها، پس این تماس می تواند برای هردوی شــما ســودمند باشــد 

در مــورد مقاصــد و اهــداف نهایــی خود با آن ها مذاکره کنید تا هر دو طــرف بتوانند در مورد  چگونگی 

ایجــاد کمپین تبلیغاتی بهتریــن تصمیم را بگیرند.

در مورد کمپین های تبلیغاتی گذشــته و آینده با آن ها مذاکره کنید 2

بهتریــن راه برای کمک به ایجــاد کمپین های بازاریابی محتوا

بررســی کمپین هایی اســت که این تیم ها درگذشته به آن ها

پرداخته انــد یــا در نظر دارنــد که در آینده روی آن ها کار کنند 

در مــورد اطالعات اضافی که این تیم ها می توانند در
اختیار شــما قرار دهند پرس وجو کنید 

3

از آژانــس یا تیم روابط عمومی موردنظر بپرســید که آیا

می تواننــد اطالعات اضافی را که از قبل به دســت آورده اند یا 

در آینده ی نزدیک به دســت خواهند آورد را در اختیار شــما قرار 

دهنــد. اطالعاتــی از قبیل تصاویر، عکس هــا، گواهینامه ها، متون، مصاحبه ها 

و همچنین تحقیقاتی درباره ی بازار و متقاضیان می تواند برای شــما ســودمند باشــند
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به صــورت هماهنگ با یکدیگر کارکنید 4

موفقیــت هر کمپین در گروی ایجاد

دیدگاه های هماهنگ اســت، به عبارت دیگر 

اگر شــما و تیم روابط عمومی با یکدیگر همفکری 

کنید و کمپین را در راســتای یکدیگر پیش ببرید در 

این صورت موفقیت کمپین شــما تضمینی اســت 

آن هــا را در جریان امور قرار دهید 5

هــرگاه تصمیــم یــا برنامه ی خاصی را برای محتوای مطالب خــود در نظر گرفتید، تیم روابط عمومی 

بنابراین  اســت،  بنا شــده  نظرات  و  افکار  پایه ی  بر  روابط عمومی  تیم های  کار  بگذارید.  را در جریان 

مشــورت ســازنده و تبادل نظرات با آن ها می تواند روابط کاری شــمارا با آن ها مســتحکم تر کند و 

با همکاری یکدیگــر به موفقیت کمپیــن تبلیغاتی خود کمک کنید.

البته این نکته را در نظر داشــته باشــید که برای همکاری با تیم های روابط عمومی، نظرات خود را با آن 

ها در میان بگذارید اما توقع نداشــته باشــید که آن ها در ابتدای کار نام، راه های ارتباطی و لینک های 

 مربوط به متقاضیان را در اختیار شــما بگذارند. تنها نکته ی مهم در این رابطه، این اســت که با آن ها 

برای رســیدن به اهداف خود همکاری کنید.

عالوه بــر این، از آن ها بخواهید که اگر پیش ازاین

تحقیقــات بازاریابی خاصی انجام داده اند، در 

صــورت امــکان نتایج و آمار مربوط به آن ها را 

در اختیار شــما بگذارند 

11



تحقیق درباره ی مخاطبین

قدم بعدی در مســیر ما دســتیابی به اطالعات و تحقیق درباره ی انواع افرادی اســت
 کــه به نوعــی بــا برند یا مطالب شــما در ارتباطند. در این زمینه باید به دســته بندی 

انواع پرســونا یا قالب های شــخصیتی این افراد بپردازیم.

دســته بندی اطالعات مربوط به مخاطبین/ تعیین قالب های شــخصیتی

تیم فروش و بازاریابی شــما احتماالً از قبل اطالعاتی را در مورد مخاطبین برند شــما در اختیار دارد

و حتــی اگــر چنین اطالعاتی را نداشــته باشــند مطمئنًا می دانند که با چــه نوع افرادی به عنوان مخاطب 

)در ارتباط هســتند. این اطالعات شــامل موارد زیر اســت: ( اما تنها به این موارد محدود نمی شــود 

رده ی سنی

جنسیت

شغلی سمت 

حرفه 

رده ی شــغلی در حرفه ی موردنظر 

محصوالتی کــه تمایل به خرید آن ها دارند

عالیق

12
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اگــر اطالعــات الزم را درباره ی مخاطبین خود ندارید، به دســت آوردن این اطالعات، اولین و تنها

کاری اســت کــه باید در این مرحله، حتی پیش از تدویــن محتوای خود انجام دهید. توصیه 

می کنیم که اطالعات مربوط به مشــتریان فعلی خود را بازبینی و بررســی کنید تا با انگیزه ی 

آن ها و موارد منفی و مثبتی که در تجارت شــما یافته اند آشــنا شــوید 

یک ابزار عالی برای طبقه بندی قالب های شــخصیتی                         اســت که به شناســایی عالیق

 حرفــه ای افــراد درباره ی موضوعی خاص کمک می کند و بر اســاس اطالعات موجود به طبقه بندی آن ها 

ها  آن  ی  موردعالقه  برندهای  از  را  مخاطبیــن  به  مربوط  اطالعات  مجموعه  ابزار  ایــن  پــردازد.  می   

گرفته تا شــبکه های اجتماعی که در آن ها عضو هســتند، درآمد آن ها و حتی موســیقی موردعالقه 

شــان را در اختیارشــما قرار می دهد. این اطالعات با تصویری که از مخاطب احتمالی شــما ارائه می 

دهد شــمارا در جذب مخاطب بیشــتر و همین طور ارائه ی خدمات بهتر به مشــتریان فعلی برند خود 

یاری می نماید .

این دســته بندی باید بر اساس تحقیقاتی که

به  واســطه ی تیم فروش و بازاریابی شما 

انجام شــده و همچنین اطالعات و تجربیات 

خود شما صورت گیرد 

YouGov Profiler
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تحقیق درباره ی کلیدواژه ها

برای تهیه ی محتوا، نوشــتن متنی که دارای جنبه ی تحقیقاتی باشــد ضروری اســت زیرا در غیر این

صورت محتوای شــما در فضای مجازی ارزش چندانی نخواهد داشــت و دیده نخواهد شــد. در ادامه

بــه بررســی این موضوع می پردازیم که کدام کلیدواژه ها ایــن جنبه را تقویت می کنند. 

کلیدواژه هــا بخش مهمی از بهینه ســازی موتورهای جســتجوگر و بازاریابی محتوا را تشــکیل
می دهنــد. بنابرایــن بایــد تالش کنید از کلیدواژه های مناســب و مؤثــر در ارتباط با عناوین 

و مطالــب خــود اســتفاده کنیــد و از اینکه با به کارگیری کلیدواژه های مناســب و مرتبط 

محتوای پســت شــما یک تــم کلی را دنبال می کنــد اطمینان حاصل کنید 

نتایج به دســت آمده از بخش ارزیابی محتوای ســایت خود را بررســی کنید تا کلیدواژه های 

مهم و عبــارات مؤثر برای برند خود را شناســایی نمایید. 

کلیدواژه هــای به دســت آمده را در ابزارهایــی ماننــد                     ،                    وارد کنیــد

تا میزان جســتجو در مورد این کلیدواژه توســط افراد مختلف مشــخص شــود. این اطالعات را 

به طــور جداگانه ذخیره کنید 

چ گوگل وارد کنید تا مشــخص شــود چه تعداد هر یک از کلیدواژه ها را با گیومه در قســمت ســر

صفحــه در اینترنــت، آن کلیدواژه هــا را بکار برده اند. نتیجه ی به دســت آمده میزان فعالیت رقبای 

شــما را تعیین می کند 

 بــرای عبــارت                              16700000 نتیجــه در گــوگل

پیدا شــد، بنابراین، به کارگیری این عبارت می تواند بســیار مشــکل باشد

 ســپس می توانید کلیدواژه هایی که بیش ازحد رقابتی هســتند و به دفعات بســیار زیاد در صفحات

 مختلــف به کار گرفته شــده اند را فیلتر کنید. این کار باعث می شــود کــه کلیدواژه هایی که کمتر تکرار

شــده اند و متناســب با محتوای شما هســتند را شناسایی نمایید

"Content Marketing" 
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با توجه به مطالب باال، اینکه از چه نوع عباراتی به عنوان
کلیدواژه استفاده می کنیم اهمیت زیادی دارد. در ادامه به معرفی انواع کلیدواژه ها می پردازیم :

کلیدواژه های اصلی: همان طور که از اســم آن ها پیداســت به واژه ها و عباراتی گفته می شود
که قصد داریــم در محتوای مطالــب یا عنوان خود از آن ها اســتفاده کنیم و رتبه ی آن هــا را باال ببریم  .

کلیدواژه هــای کیفی: به کلماتی گفته می شــود که بــه کلیدواژه های اصلی اضافــه می کنیم•
و معموالً شــامل صفت ها، نام برندها، مکان ها، و همچنین اپلیکیشن ها، انواع محصوالت و غیره می شود .

توصیف کننده ها : کلیدواژه های مشــابه با اندکی تغییــر، مانند:  ارزان، ارزان تر، ارزان ترین. 

مترادف ها: ممکنا ســت کاربران برای مفهوم خاصی کلمات متفاوتی را ســر چ کنند
ــین/بیمه ی اتومبیل  مانند: بیمه ی ماش

این نکته مهما ســت که بدانید کلیدواژه ای که در ذهن شماســت همیشــه دقیقًا همان کلیدواژه ای 

موردنظر  ی  کلیدواژه  کنار  ها  کننده  توصیف  بردن  کار  به  کنند.  می  جســتجو  را  ن  کاربرانآ  که  نیست 

به کار گرفته  برای ســرچ  باارزش تری  از آن کلیدواژه، عبارت  بر اســتفاده  ســبب می شــود که عالوه 

شود .

مفرد/جمع: ممکنا ســت کاربران در جســتجوی خودا ز کلمات مفرد یا جمعا ستفاده کنند. 
ابــزار باغبانی/ابزارهای باغبانی 
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تطابق نظرات درباره ی محتوا

حــاال کــه اهداف خود را و اطالعات مربوط به مخاطبین خود را به دســت آورده اید
 زمــان آن اســت کــه اســتراتژی های مربوط به کمپیــن تبلیغاتی خــود را طراحی و نظارت 

اعضــای تیــم خود را برای برنامه ریزی بهتر محتــوای موردنظر، باهم هماهنگ کنید

 

 

ــه محتوای خود از ابزارهای آنالین رایگان   اســتفاده کنید  . DRAW.IOبرای طراحی فلوچارت نظرات مربوط ب

خود را به انواع خاصی از محتواها و عناوین محدود نکنید، سعی کنید نظراتی را به کارگیرید  . هریک از نظرات را از جنبه های

ــما را، با مورد هدف قرار دادن مخاطب یا رویدادی خاص، به طور مستقیم به سمت   مختلف بررسی کنید، مثالً ببینید ش

ــما کمک می کندبه اهدافتان برسید.در ارتباط با ارائه ی ایده های هدفتان هدایت می کند، و یا به طور غیرمستقیم به ش

ــود دارد که می توان یک مقاله ی کامل را به آن ها  هدفمند برای طراحی محتوا، انواع مختلفی از فنون تفکر خالقانه وج

اختصاص داد که شما را به سوی اهدافتان هدایت کنند .

طراحی استراتژی های محتوا
حال که دیدگاهی کلی دربــاره ی محتوای کنونی خود، تجزیــه تحلیل فعالیت های رقبای خــود و ارتباط با تیم ها

ــوای مطالب خود بپردازید  یا بخش های دیگر رســیده اید می توانید به طراحی اســتراتژی های مربوط به محت

   در این مرحله در ارتباط با طراحی اســتراتژی موارد زیر را در نظر بگیرید

ــابه موفق بوده اند.  فعالیت هایی که تابه حال در موارد مش

فعالیت هایی که برای رقبای شــما موفقیت آمیز بوده اند. 

مقاصد و اهدافــی کلی هر مطلب. 

 تحقیقات ســودمندی که توســط اعضای تیم خودتان یا دیگران برای خلق ایده های مناســب در جهت تولید محتوا

پروژه ها، رقابت هــا و رویدادهای کنونی و آتی 

مشکالت رایج مشــتریان و راه حل های مربوط به آن ها 

محتوای متناســب با هر نوع مخاطب و قالب شخصیتی 

محتوای مطالبی که به اشــتراک گذاشته شــده اند و افرادی که آن ها را به اشتراک گذاشته اند. 

ح ریزی یک محتوا می رســد، باید مجموعه ای از فعالیت ها و ابزارها به صورت هماهنگ به کار گرفته شــوند ح ریزی وقتی نوبت به طر طر
گر از منظر موتورهای جســتجوگر نــگاه کنیــم محتوایی که بــه تولید ترافیــک اینترنتــی، لینک و به اشــتراک گذاری بیشــتری بیانجامد  ا

ــده باشند، عمل می کنند  .  موفق تر از محتواهایی که طبق یک روال عادی با بازی با الگوریتم های موجود طراحی ش
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به صورت  ابزارها  و  فعالیت ها  از  مجموعه ای  باید  رسد،  می  محتوا  یک  ریزی  طرح  به  نوبت  وقتی 
نمودارهای  یا  و  هفتگی  ویدئوهای  روزانه،  های  پســت  مثال  شــــوند.برای  گرفته  کار  به  هماهنگ 
و  توجـــه  به  ها  به سایر متن  نسبت  تر  بگذارید. متن های طوالنی  اشتراک  به  ماهانه  اینفوگرافیک 
و  گیرند  می  قرار  مخاطبان  موردتوجه  بیشــتر  عوض  در  اما  دارند  نیاز  تدوین  برای  بیشتری  تالش 
درنتیجه ترافیک بیشــتری را به ســوی خود جلب می کنند. برای اینکه بدانید کدام فعالیت ها بیشتر 

به نفع شما خواهد بود به بودجهو نیازهای متقاضیانتان نیز توجه کنید.

تنظیم تقویم ویراستاری

پس از دســته بندی و تطابق نظــرات باید به زمــان و تاریخ های

 مربوطه توجه کنیدتاریخ انتشار، تاریخ رویدادهای مهم، تاریخ پروژه ها 

و بازه ی زمانی ماه و فصلی که در آن هســتیم یک تقویم ویراستاری

.ابزاری سودمند در این راستاست 

..

.

برای ارائه ی مطالبی که طراحی نموده اید برنامه ی زمان بندی مشخصی

داشته باشید     

ــش ماهه یا یک ساله. برای تنظیم برای مثال بازه های زمانی سه ماهه، ش

       تقویم ویراســتاری می توانید از الگوهای موجــود       ، مانند نمونه ای که در 

 Optimizebook ارائه شده است استفاده کنید و یا می توانید خودتان به وسیله ی

  Outlook و Excel ، آن را طراحی نمایید 

توجه داشته باشید که اطالعات زیر را باید در آن بگنجانید

محتوای مطالب•         

زمان تهیه ی مطالب

تهیه کنندگان

تاریخ سررسید ارائه ی مطالب

: عالوه بر این موارد اصلی، می توانید در این تقویم موارد زیر را نیز بگنجانید

:

هر مطلب چگونه تهیه می شود

 مطالبی که از منابع غیر وابسته به مجموعه، تأمین می شوند کدم اند. (می توانید به آن ها لیبل یا برچسب بزنید

.)و مشخص کنید که از منابع خارجی تأمین شده اند

مطالبی که هزینه ی آن ها پرداخت شده است کدم اند.می توانید از کدهای رنگی برای مشخص کردن 
این موارد استفاده کنید.

استفاده از تقویم ویراستاری راه بسیار خوبی است برای به تصویر کشیدن برنامه ریزی ها، اطمینان از اینکه همیشه از برنامه ی

خود جلوتر هستیم و دادن حس مسئولیت در قبال بازه های زمانی به افرادی که با آن ها سروکار داریم 
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استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه

برای مدیریت پروژه ابزارها و نرم افزارهایی وجود دارند که می توانید با اســتفاده از آن ها فرایند
بزارهــای مدیریتی  ی ا ی انجــام دهید.میــزان تأثیرگــذار ا به صــورت منســجم تر تهیــه ی محتــوا ر

ارا، وســعت یک پروژه تعیین می کند ابزارهای توصیه شــده شــامل موارد زیر می باشــند 

ــئولیتی را به یک نفر بسپارید در کمپین هایی که به واسطه ی افراد زیادی انجام می شوند باید هر مس

و برای آن تاریخ سررسیدمشــخصی تعیین کنید. این کار سبب می شود که این افراد در مقابل 

وظایف خود مسئول باشند و در این صورت کار روی روال می افتد  

• Lighthouse
• Salesforce
• Basecamp
• Sugar CRM

از هر ابزاری که استفاده می کنید، باید اطالعات زیر را به طور واضح ارائه دهید

کل محتوایی که قرار است طراحی شود

شخصی که مسئول محتوای موردنظر است

جزئیات دقیق تری از محتوای موردنظر به عالوه ی دستورالعمل ها و لینک هایی که به آن ها ارجاع داده شده است

اطالعات تماس افرادی که نقش مهمی در پروژه دارند

تاریخ سررسید ارائه ی مطلب موردنظر : بسیار مهم

مهم نیست که 1 پروژه را مدیریت می کنید یا 100 پروژه را، درهرصورت، به تصویر کشیدن
روند اجرای هر پروژه برای پیشرفت کار شما بسیار مهم است 

گزارشی از روند نگارش و ویرایش هر محتوا و مطلب تهیه کنید
.تا مشخص شود که در هر مرحله تا چه اندازه پیشرفت نموده اید 

.
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انواع محتوا

تدوین محتوا

فرایند تأیید محتوا

تأیید  درستی درباره ی فرایند  مهم است که درک  بپردازید بسیار  به تدوین مطالب  ازاینکه  پیش 
محتوا به دست آورید . سعی کنید آگاهی الزم را در مورد اینکه مخاطب مطالب شما چه کسانی هستند و 
اینکه چه قدم هایی را باید در جهت انتشارمحتوای خود بردارید، به دست آورید. آیا مطالب شما در یک 
وبالگ انتشار پیدا می کند؟ یا آن را در قالب یک ایمیل برایمخاطبان خود می فرستید؟ پاسخ به چنین 
سؤاالتی به نوع محتوا و مخاطبان شما بستگی دارد بنابراین پیش از تدوین محتوا در مورد این مسائل با 

متقاضی و مدیر پروژه ی خود مذاکره کنید.

 در ارتباط با تدوین محتوا تنها عامل بازدارنده که می تواند ارزش محتوای شما را کاهش دهد، قدرت تخیل محدود است
حتی در کوچک ترین کمپین های تبلیغاتی هم باوجود محدودیت های مربوط به زمان و بودجه می توان محتوای برجسته ای

را تدوین نمود. در ادامه به معرفی انواع مطالبی که در کمپین های تبلیغاتی  مورداستفاده قرار می گیرند، می پردازیم. 

پست های وبالگ

در رابطه با بازاریابی محتوا اولین قدم برای هر وب سایت طراحی یک وبالگ است. محتوایی که در وبالگ خود قرار می دهید
می تواند برای حرفه ی شما بسیار ارزشمند باشد و ترافیک و میزان به اشتراک گذاری پست های شما را افزایش دهد 

درنهایت به بهینه سازی لینک پروفایل شما بیانجامد.

برنامه ی  و  کردید  طراحی  را  مخاطب  جذب  برای  الزم  استراتژی های  نمودید،  ارزیابی  را  خود  محتوای  ازاینکه  پس 
مشخص و کاملی را برای محتوای خود ارائه دادید وقت آن رسیده است که تدوین محتوا را آغاز نمایید. مدت زمانی که 

صرف انجا این پروسه می شود به نوع محتوایی که می خواهید ارائه دهید بستگی دارد.

مقاله های مهمان

برای ارتقای پروفایل و تجارت خود می توانید مقاله هایی را 
برای به اشتراک گذاری در وب سایت هایی که با تجارت شما مرتبط 

هستند تهیه و تنظیم نمایید. تهیه ی چنین مقاله هایی برای سایت 
های مهم و پربازدید و درخواست انتشار از آن ها راه بسیار خوبی است 
برای بیشتر دیده شدن و دستیابی به لینک پروفایل باکیفیت و طبیعی 

و همچنین جذب ترافیک بیشتر به سمت وب سایت شما. به این 
مقاله ها مقاله های مهمان گفته می شود.
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ذکر نام یا نقل قول از وب سایت شما در سایر وب سایت ها یا سایت های خبری

اگر شما یا متقاضیانتان به دنبال کسب وجهه ای قدرتمند در میان رقبای خود هستید، ذکر شدن نام شما

در مجله ها، وب سایت ها یا منابع تجاری بسیار سودمند است. عالوه بر این سبب می شود که آگاهی کاربران 

نسبت به برند شما باالتر رود و درنهایت ترافیک بیشتری به سمت شما جذب شود. برای رسیدن به این هدف 

.می توانید درخواست های انتشار کنشگر یا کنش پذیر ارسال کنید. این موارد را در بخش های بعدی شرح خواهیم داد

انتشار اخبار در وب سایت های خبری

اگر در حرفه ی شما اخبار جالب توجهی وجود دارد، انتشار آن می تواند برای شما بسیار سودمند باشد

دو شیوه ای که برای انتشار اخبار در اولویت قرار دارند، شیوه های درخواست انتشار طبیعی و تبلیغات پولی هستند

شیوه ی درخواست انتشار طبیعی شامل شناسایی و ایجاد ارتباط مستقیم با منابع مرتبط است؛ تحقیق و

جستجو در اخبار و سایت های خبری برای دستیابی به اطالعاتی درباره ی افرادی که از آن ها مطالبی در همان 

زمینه ای که شما کار می کنید منتشرشده است، شما را به این مقصد می رساند. می توانید از پایگاه های خبری 

و ابزارهای جستجوی آنالین مانند Hey.Press برای دستیابی به این اطالعات استفاده کنید

در این زمینه از شیوه ی تبلیغات پولی نیز می توانید برای انتشار اخبار و اطمینان از اینکه خبر موردنظر به سمع

و نظر مخاطبین مربوطه می رسد، استفاده کنید. به هرحال تا زمانی که اخبار مربوط به شما ارزش شنیده شدن 

.را داشته باشند بهتر است از هر طریقی که می توانید آن ها را انتشار دهید 

.

مقاله ها و راهنمای کاربران

مطمئنًا دریافت اطالعات بیشتر در مورد محصوالت یا خدمات شما برای مخاطبین سودمند خواهد بود. به همین

منظور بهتر است در مورد خدمات خود مقاله ها یا کتابچه هایی طراحی کنید و توضیحات کامل و مربوط را در اختیار 

مخاطبین قرار دهید و همچنین در مورد محصوالت، دفترچه های راهنمایی تهیه کنید و جزئیات کامل مربوط به 

.محصول را در آن ها بگنجانید 
چنانچه بتوانید منابعی را ارائه دهید که کاربران به سادگی بتوانند از آن ها استفاده کنند یا آن ها را دانلود کنند، قدم

بزرگی را در مسیر پیشرفت برداشته اید، زیرا با این کار تجربه ی کاربر از بازدید وب سایت خود را بهبود می بخشید 

.و او را به کاربر وفادار تبدیل می کنید 

تصاویر
استفاده از تصاویر به تنهایی یا البه الی مطالب موجود، به خصوص در صفحات اجتماعی می تواند بسیار سودمند باشد

می توانید تصاویری از رویدادها، محصوالت، خدمات، دفتر کار خود و همچنین تصاویر انتزاعی مربوط به محتوا را 

در میان مطالب خود یا به تنهایی به اشتراک بگذارید. قرار دادن این تصاویر در بدنه ی وب سایت شما باعث جلب 

 توجه و جذابیت بیشتر ظاهر وب سایت شما می شود. عالوه بر این می توان از تصاویر برای تقسیم کردن یک متن 

طوالنی به بخش های کوتاه تر و جذاب تر برای خواننده استفاده کرد. درنهایت این کار به بهینه سازی موتورهای

.جستجوگر می انجامد 
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تصاویر اینفوگرافیک

هیچ چیز به اندازه ی تصاویر اینفوگرافیک نمی تواند برای ما در طراحی محتوایی منحصربه فرد و جذاب

برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی سودمند باشد. به دلیل اینکه در تصاویر اینفوگرافیک، اطالعات 

کلیدی به شیوه ای ساده و جالب طراحی شده اند، تا زمانی که عناوین و اطالعات شما به اندازه ی کافی جذاب 

و جالب توجه باشند، این نوع تصاویر بهترین نوع محتوایی هستند که می توان در شبکه های اجتماعی و 

.وب سایت ها به اشتراک گذاشت. برای این کار ابزارهای قدرتمندی در بازار وجود دارد 

همان طور که مشاهده می کنید این تصویر اینفوگرافیک اوکس تیم که در قالب بازاریابی شبکه های اجتماعی است
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تصویرسازی تعاملی

.

وبینارها

.

.

(Hangout) هنگ اوت ها
هنگ اوت شیوه ای مؤثر برای برقراری ارتباط با مخاطبان از طریق گوگل پالس است. محتوای هنگ اوت ها می تواند

از تعامالت ساده با فالوورها تا مباحثه های گروهی و بررسی دقیق یک محصول تشکیل شود. به عبارت دیگر هر موضوعی 

.را می توان در آن ها مطرح نمود 

پادکست ها برنامه های بحث و بررسی از پیش ضبط شده ای هستند که می توان آن ها را دانلود یا به صورت آنالین

تماشا کرد. در این راستا می توانید پیام های تبلیغاتی خود را در قالب مصاحبه ها، اخبار مربوط به تجارت و پیشنهادات 

و توصیه های مفید یا به صورت پادکست ارائه دهید. در نظر داشته باشید که پادکست ها بخصوص درزمینٔه تولید 

.محتوا برای تجارت عمده و بازاریابی گوشه ابزار قدرتمندی است

 پادکست ها

.

می توان تصاویری را HTML5 قدم بعدی در به تصویر کشیدن اطالعات، تصویرسازی تعاملی داده هاست. با استفاده از

طراحی کرد که محتوا را به شیوه ای جالب و سرگرم کننده نشان دهند. اگر قصد دارید حجم زیادی از اطالعات را به  

اشتراک بگذارید، این نوع تصویرسازی به شما کمک می کند که این کار را به روشی ساده و قابل فهم در قالب یک تصویر انجام دهید 

به کارگیری تصاویر و مصورسازی اطالعات، شیوه ای کارامل برای تقسیم یک متن طوالنی به بخش های کوتاه و

قابل فهم برای خواننده است. از این طریق می توانیم واقعیت ها و آمار حوصله سر بر را به شیوه ای شفاف و ماندگار 

در ذهن مخاطب، در قالب تصاویر طراحی کنیم. تنها نکته ی مهم در این زمینه ارائه ی مفاهیم، به شکلی ساده 

.و قابل فهم است 
وقتی محتوای مطالبمان را برای ارائه آماده کردیم، به شیوه های متعددی می توانیم آن را آپلود و بهینه سازی کنیم

 وب سایت SlideShare به کاربر این امکان را می دهد که فضای قابل توجهی را به تصاویر خود اختصاص دهد

ارائه ی یک وبینار می تواند راهکاری مؤثر برای ارتقای بازاریابی محتوا و شبکه های اجتماعی باشد. اگر قصد دارید آگاهی

مخاطبان را نسبت به خدمات، محصوالت یا ابزاری خاص باال ببرید، وبینار یکی از بهترین شیوه هایی است که می توانید 

به واسطه ی آن، جامعه ی کوچکی از فالوورهای شبکه ی اجتماعی خود را تشکیل دهید و مطالب مفید و سودمند خود 

.را برای آن ها به اشتراک بگذارید 

 ویدئو کلیپ ها

ویدئو کلیپ ها هم برای تجارت عمده (یا عمده فروشی) و هم برای تجارت خرد (یا خرده فروشی) کاربرد دارند

تصور کنید که می خواهید توضیحاتی در مورد یک محصول خاص ارائه دهید و یا محصول جدیدی را بررسی کنید 

می توانید این کار را در قالب یک ویدئوکلیپ جالب و خالقانه انجام دهید
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طراحی عنوان مطالب

برای نوشتن یک عنوان خوب و جذاب برای مطالب خود نکات زیادی را باید در نظر بگیرید، اما در نظر داشته 

باشید که طراحی یک عنوان مناسب و تأثیرگذار مهم ترین فاکتوری است که سبب می شود توجه مخاطب به 

. خواندن مقاله ی موردنظر جلب شود 
تنها با نگاهی به روزنامه ها و مجالت به این حقیقت پی خواهید برد که عناوین تا چه حد تأثیرگذار هستند 

مخاطب را جلب نماید؟  اما چگونه می توان عنوان هایی برجسته و تأثیرگذار طراحی نمود که توجه 

صرف نظر از اینکه مطلب شما پست وبالگ، تصاویر اینفوگرافیک، خبرنامه، مقاله، بروشور، پست های شبکه 

های اجتماعی یا هر چیز دیگری باشد، درصورتی که عنوان آن، آن قدر جذاب و چشمگیر نباشد که مخاطب 

را به خواندن آن ترغیب نماید، ارزش چندانی نخواهد داشت .

سعی کنید مشخصه های زیر را در نوشتن عناوین خود در نظر بگیرید.

از تحلیل گران کمک بگیرید و پربازده ترین و کم بازده ترین صفحات وب سایت خود را شناسایی نمایید. صفحات

پربازده نشانگر تمایل مخاطبین به محصوالت یا خدمات موجود در آن هاست، بنابراین می توانید از این تمایل 

  Follower Wonk، Social Bro و Google Ripplesمخاطبین، در عنوان های خود استفاده کنید. همچنین می توانید از ابزارهایی مانند

.اســتفاده کنید تا متوجه شــوید که افرادی که با آن ها در تعامل هســتید، چه نوع مطالبی را به اشــتراک می گذارند    

منحصربه فرد بودن

ســعی کنید برای اینکه مطالب شــما شــانس بیشــتری برای

دیده شــدن در فضای مجازی داشته باشند، عنوانی منحصربه فرد 

و خالقانه طراحی کنید زیرا الگوریتم های گوگل طوری طراحی شده اند 

کــه مطالــب بی کیفیت و تکراری را حذف نمایند. عنوان های خود 

چ کنیــد اگر نتیجه ای  را داخــل گیومه قرار دهید و آن را ســر

.به دســت نیامد، عنوان شما کامالً منحصربه فرد است 

http://oxteam.ir/


24

قابل انتشار بودن

.

خالقانه بودن

.

 به روز بودن

.

.

ماندگار بودن
نقطه ی مقابل عنوان های به روز، عنوان هایی هستند که دارای اهداف بلندمدت هستند و با گذر زمان ارزش خود

را از دست نمی دهند. این عناوین همواره برای مخاطب مفید و جذاب هستند 

بازاریابی محتوا و رســانه های اجتماعی، پیوســته با یکدیگر در

تعامل، و به هم وابسته هستند. بنابراین همان طور که می دانید

مطالب شما نه تنها باید برای موتورهای جستجوگر بهینه سازی 

شــوند، بلکــه باید تا حد ممکن در شــبکه های اجتماعی نیز 

تأثیرگــذار باشــند. برای دســتیابی به ایــن هدف باید برای  

مطالب خود، عنوان های جذابی طراحی کنید که کاربران برای

به اشترک گذاری آن ها، از خود تمایل نشان دهند. می توانید از طنز یا حقایق و آمارهای شوکه کننده ای 

که از داده های خود به دست آوردید در عنوان ها برای جلب توجه بیشتر مخاطبان استفاده کنید 

برای طراحی عناوین جذاب و خالقانه نباید تنها به بهینه ســازی موتورهای جســتجوگر بســنده کنید، بلکه 
باید تمــام تــالش خــود را در جهت جلب توجه مخاطب به کار بگیرید. اســتفاده از تکنیک های طراحی 
عنوان در کنار بهره گیری از خالقیت خود، به شما کمک می کند که عنوانی منحصربه فرد، تأثیرگذار و جذاب را 
طراحی نمایید. تکنیک های تفکر خالق: تکنیک های زیادی وجود دارند که شما را در طراحی و ارتقای عناوین 
شــامل  که  اســت  افکار  کردن  مکتوب  یا    gnipmud  aediها تکنیک  این  از  یکی  نمایند  می  یاری  جذاب 

نوشــتن تمامی عنوان هایی است  که به ذهنتان می رسد. در این تکنیک تعداد عنوان هایی که می نویسید 

مهم است، حتی آن هایی که به نظرتان بی ارزش می آیند . حین نوشتن این عنوان ها تم کلی  و موضوع 
محتوای خود را در نظر داشته باشید. زمانی که این کار را به پایان رساندید و به تعداد قابل توجهی از عنوان 

به  تا  دهید  ادامه  را  کار  این  کنید  را حذف  ناکارآمد  عناوین  و  کنید  ها  آن  کردن  فیلتر  به  رسیدید شروع  ها 
مجموعه ی محدود و متناسبی از عنوان های ارزشمند دست یابید .

حتی بهترین و جذاب ترین عناوین هم نمی توانند با عنوان های جدید و به روز رقابت کنند. درست است که این عناوین
برای مدت طوالنی سبب جذب ترافیک به سوی وب سایت شما نمی شوند، اما در بازه های زمانی کوتاه با تالشی اندک 

سبب باال بردن ترافیک وب سایت شما می شوند 

Google Trends، Buzzsumo و Content Strategy Generator دستیابی به عناوین مرتبط از ابزارهایی مانند 1

 همچنین می توانید فهرستی از رویدادهای مهم آینده تهیه کنید و از آن ها برای تدوین عناوین خود استفاده
کنید. سپس میزان جستجوها در مورد این عناوین را در اینترنت ارزیابی نمایید

2

از تحلیلگران برای شناسایی عناوینی که در گذر زمان ترافیک ثابت و متناسبی را جذب نموده اند، کمک بگیرید

مطالبی که محتوای تحقیقاتی دقیق و کامل دارند نیز می توانند پیوسته موردتوجه مخاطبان قرار گیرند
ارائه ی راه حل هایی برای مسائل و مشکالت مشترک و همه گیر نیز می توانند در زمره ی این گونه مطالب قرار گیرد
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نوشتن نکات

.

از منابع معتبر و اصلی اســتفاده کنید

با متخصصین مربوطه مشورت نمایید

اطالعات خود را به روز کنید

از تغییر و ویرایش مطالب اســتقبال کنید

.

زمانی که تمامی نکات الزم برای طراحی تم کلی عنوان موردنظر را به کار بستیم به سراغ نوشتن
متن اصلی می رویم. پروسه ی نوشتن متون بسته به نوع محتوایی که درصدد تدوین آن هستیم 
متغیر اســت؛ در ادامه، مجموعه نکاتی را برای شــما بازگو می کنیم که صرف نظر از نوع و موضوع 

.مطلب موردنظر، شما را در تدوین محتوا یاری می نماید 

هیچ چیز بدتر از این نیست که منابعی که از آن ها استفاده می کنید اطالعات غلط و نامعتبری را به خواننده

ارائه دهند، بنابراین از صحت این اطالعات اطمینان حاصل کنید. برای مثال حتی االمکان از اطالعاتی که اعضای 

هیئت رئیســه، شــورا و هیئت بررسی، انجمن ها و شرکت های تحقیقات بازاریابی ارائه می دهند استفاده کنید 

کار را با مشــورت با متخصصین حرفه ی خود ادامه دهید؛ اگر به پاســخ فوری برای ســؤاالت خود نیاز دارید

وب سایت یا صفحات مربوط به این متخصصین را پیدا کنید و پاسخ سؤال خود را به صورت آنالین جستجو 

کنید. در غیر این صورت اگر زمان کافی دارید، می توانید با آن ها یک مصاحبه ی حضوری ترتیب دهید و پاسخ

سؤاالت خود را جویا شوید 

شما همچنین می توانید پاسخ سؤاالت خود را از اعضای تیم خود یا متقاضیانتان بپرسید. مطمئنًا هیچ کس

.بهتر از این افراد بر اطالعات مربوط به حوزه ی موردنظر اشراف ندارد 

تمامی اطالعاتی که ارائه می دهید باید کامالً صحیح و به روز باشد. کوچک ترین اشتباه در این زمینه می تواند

حرفه و برند شما را به نابودی بکشاند زیرا مطمئنًا افراد در نقد و بررسی های خود در مورد مطالب شما به 

.این خطاها و اشتباهات خواهند پرداخت و ظرف مدت کوتاهی اعتبار مطالب شما زیر سؤال خواهد رفت 

این بسیار طبیعی است که تا زمانی که مطالب خود را به پایان می رسانید، مجبور باشید تغییراتی در آن ها

ایجاد کنید. این تغییرات به اعتبار و کیفیت محتوای شــما خواهد افزود، پس خود را برای آن آماده کنید 

گاه هنر نویســندگی شــما را به مســیر متفاوتی ازآنچه تصور می کردید هدایت می کند و در این میان ذهن

شما به فرصت هایی دست می یابد که هیچ گاه انتظار آن ها را نداشتید. ذهن خود را برای طی این مسیر باز 

.بگذارید و تا زمانی که همه چیز، مرتبط و منطقی به نظر می رسد از چنین فرصت هایی استقبال کنید
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مخاطبین خود را به مشارکت ترغیب کنید

طرح یک داستان می تواند برای شما سودمند باشد

میزان مشــارکت مخاطب در کمپین شــما اهمیت ویژه ای دارد. اما هدف از این مشــارکت چیســت؟ آیا تنها

می خواهید میزان به اشــتراک گذاری پســت های صفحات خود را باال ببرید یا می خواهید مطالب خود را با 

مشارکت و همکاری مخاطب برای دستیابی به نتایج بهتر تدوین نمایید؟ اگر چنین است به نکات زیر توجه کنید 

.1- نظــرات و دیدگاه هایــی که در ارتبــاط با حرفه تان وجود دارد را جمع آوری کنید

.2-در صورت امکان ســؤاالت انتها-باز و آزاد طراحی نمایید

.3- دیگران را به مشــارکت و نشــر عقاید و تجربه های خود ترغیب نمایید
ح کنید که مخاطب را به مشــارکت تشویق نمایند اما احتیاط کنید ســعی کنید مســائل چالش برانگیزی مطر

که مسائلی که مطرح می کنید به برند شما آسیب نزند 
-4

.

با  را  خود  متن  کنید  تالش  نیســت،  تخیلی  رویدادهای  و  ها  شــخصیت  خلق  داســتان،  طرح  از  منظور 

از روند جذاب تری برای مخاطب  برخوردار  ساختاری روایی و روالی منطقی طراحی نمایید تا مطالب شما 

باشند. منطقی بودن روال داســتان به شــما این امکان را می دهد که مخاطب را مرحله به مرحله به هدف 

برای  که  نیســت  این  معنای  به  روایی  ســــاختار  کارگیری  به  دیگر  عبارت  به  کنید.  تر  نزدیک  خودتان 

محصوالت خود به داستان سرایی بپردازید، بلکه منظور این است که همان طور که یک داستان با استفاده از 

یک سلسله مراتب منطقی، وقایع را پیش می برد شما نیز طبق همین ساختار، ذهن مخاطب را در مسیری 

که می خواهید هدایت کنید. 
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استفاده از تصاویر

قانون استفاده از تصاویر

منابع حاوی تصاویر

به کارگیری تصاویر در میان مطالب به جذابیت متن های شما می افزاید، اما این نکته ی بسیار مهم
را به خاطر داشــته باشــید که اگر طراح تصویری که قصد اســتفاده از آن را دارید، شــخص دیگری 
است، بدون کسب مجوز از آن شخص اجازه ی استفاده از آن را ندارید. تصاویر نیز مانند سایر مطالب 
.انتشاریافته مشمول قانون کپی رایت هستند و تنها با اخذ مجوز از سوی طراح می توان از آن استفاده نمود 

در حوزه ی قوانین کپی رایت و استفاده ی آنالین تصاویر، باید بسیار محتاط عمل نمود. شما نمی توانید تنها یک تصویر را در

اینترنت جستجو کنید و به راحتی از آن استفاده کنید. طبق قانون اگر مجوز استفاده از تصویری را ندارید، تنها می توانید از 

تصاویری که حق اثر رایگان دارند بهره بگیرید. حتی در این حالت هم باید منبع تصویر موردنظر را ذکر نمایید. این کار 

ممکن است کمی مشکل باشد اما شرط احتیاط این است که پیش از استفاده از تصاویر مجوز الزم را دریافت کنید

.

.

 همان طور که پیش ازاین توضیح دادیم نمی توانید به سادگی تصویری را از گوگل کپی پیست کنید. حاال این سؤال پیش

می آید که تصاویر موردنیاز را از کجا پیدا کنیم؟ منابع و وب سایت های بسیار زیادی وجود دارند که می توانید تصاویر مورد

:مجموعه ی بزرگی از عکس ها را با Fotolia و BigStock Photoنیازتان را از آن ها بخرید. برای مثال وب سایت هایی مانند
،قیمت های مختلف در دسترس کاربران می گذارند. درصورتی که نمی خواهید برای تصاویر موردنیازتان پولی پرداخت کنید 

می توانید از منابع رایگان استفاده کنید. فقط یادتان باشد که حتماً منبع این عکس ها را ذکر کنید. دو تا از بهترین سایت های 

:تصاویر رایگان عبارت اند از 

:Creative Commons -1

 این سایت یک موتور جستجوگر عالی دارد که با

استفاده از آن می توانید به ساده ترین و ایمن ترین

.روش ممکن تصاویر موردنیازتان را پیدا کنید 

http://oxteam.ir/


28

-2:Smart Photo Stock
این وب سایت هم مجموعه ای از تصاویر رایگان را که از وبالگ های متفاوت جمع آوری کرده است را برای وبالگ نویسان در

.دسترس قرار داده است. تیم My Blog Guest این مجموعه را گردآوری کرده است و هرروز آن را کامل تر می کند    

البته یادتان باشد که بهترین و قابل اعتمادترین راه برای دستیابی به تصاویر ارزشمند این است که خودتان با دوربین عکس های

..موردنیازتان را تهیه کنید 
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بازخوانی و بررسی مجدد محتوا

اگر قبل از انتشــار مطالب، آن ها را بازخوانی و ویرایش نکنید مطمئنًا متن شــما سرشــار از غلط های امالیی، دستوری

و اطالعات نادرست خواهد بود. حتی اگر از یک ویراستار کمک می گیرید، بازهم خودتان یک یا چند روز بعد از تدوین 

 مطالب، آن ها را ویرایش کنید، این کار باعث می شــود که دیدگاه تازه ای نســبت به محتوای مطالب خودتان پیدا 

کنید. کالً همیشــه ســعی کنید مطالب خود را دو بار چک کنید، یک بار خودتان این کار را انجام دهید و یک بار

.از شخص دیگری مانند ویراستار، برای این کار کمک بگیرید 

اگر قبل از انتشــار مطالب، آن ها را بازخوانی و ویرایش نکنید مطمئنًا متن شــما سرشــار از غلط های امالیی، دستوری

و اطالعات نادرست خواهد بود. حتی اگر از یک ویراستار کمک می گیرید، بازهم خودتان یک یا چند روز بعد از تدوین 

 مطالب، آن ها را ویرایش کنید، این کار باعث می شــود که دیدگاه تازه ای نســبت به محتوای مطالب خودتان پیدا 

کنید. کالً همیشــه ســعی کنید مطالب خود را دو بار چک کنید، یک بار خودتان این کار را انجام دهید و یک بار

..از شخص دیگری مانند ویراستار، برای این کار کمک بگیرید 

ویرایش متون در دو ســطح مختلف انجام می شــود: یکی تصحیح ســاختار کلی متن و دیگری تصحیح جزئیات

مانند غلط های امالیی و دســتوری، عالئم نگارشــی و غیره. اگر ویرایش در هر یک از این دو ســطح را به طور 

جداگانــه انجام دهیم به نتیجه ی بهتری می رســیم 

صرف نظر از اینکه متنی که می خواهید موردبررســی قرار دهید را خودتان نوشــته اید یا متعلق به دیگری اســت

:باید به ســؤاالت زیر پاسخ دهید 

.

آیا متن موردنظر عنوان متناسبی دارد؟ آیا عنوان به اندازه ی کافی جذاب و مرتبط با متن است؟ با توجه به مطالبی

که پیش ازاین درباره ی طراحی یک عنوان مناسب و جذاب گفتیم، آیا عنوان موردنظر تمامی ویژگی های مذکور 

.را دارد؟ در غیر این صورت باید عنوان را به شیوه ای صحیح ویرایش کنید 

  دارای نکات و توصیه هایی است Coppyblogger آیا مقدمه ی متن موردنظر توجه خواننده را جلب می کند؟ وبسایت

.که به شما کمک می کند مقدمه ی جذاب و مناسبی را بنویسید

آیا متن، مفهوم و منظور نویسنده را به درستی به مخاطب منتقل می کند؟ اگر این طور نیست باید ساختار متن را تغییر دهید

آیا آغاز، وسط و پایان متن برای خواننده واضح است؟ اگر بخش مقدمه، بدنه ی متن و نتیجه گیری به وضوح مشخص نباشد

خواننده در فهم پیام کلی متن دچار مشکل می شود .

آیا غلط های امالیی و نگارشی متن را تصحیح کرده اید؟ در اینجا نباید تنها

به غلط های امالیی توجه کنید، ممکن است واژه ای از نظر امالیی درست 

نوشته شده باشد اما در جای مناسبی در جمله قرار نگرفته باشد

آیا اطالعاتی که ارائه شده است مرتبط با موضوع و صحیح هستند؟

دوباره مقدمه، بدنه و نتیجه گیری را بررسی کنید اگر موردی یافتید 

که هماهنگ با محتوای کلی نبود آن را حذف کنید 
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تبلیغات

صرف نظر از اینکه مطلب مورد نظر را در وبســایت خود به اشــتراک می گذارید یا وبســایت دیگران باید به

فکر تبلیغات برای آن باشید. مطلب شما هرچقدر هم جذاب و خوب نوشته شده باشد، اگر آن را در معرض

دید مخاطب قرار ندهید هیچ ارزشی ندارد   

بهترین نوع تبلیغات، تبلیغاتی است که قبل از اینکه حتی یک کلمه از مطلب را نوشته باشید شروع شده باشد

اقدامات زیر باعث می شود مردم راجع به مطلب شما، حتی قبل از اینکه آن را انتشار دهید صحبت کنند.

درخواست انتشار

بسته به نوع مطلبی که می خواهید انتشار دهید باید زمان فرستادن درخواست انتشار را تعیین کنید. درخواست

انتشار برای مطالبی مانند مقاله های  مهمان، انتشار اخبار مربوط به تجارت خودمان در وبسایت های دیگر یا 

استفاده از نظرات یک متخصص در میان مطالب خودمان مطرح می شود. شاید به نظر عجیب برسد که قبل 

از نوشتن متن درخواست انتشار بدهیم، اما این کار برای اطمینان از این که مطلب ما به طور مناسبی انتشار 

می یابد بسیار مهم است. درخواست انتشار یک راه فوق العاده است برای اینکه میزان تقاضا برای مطالبمان را 

.بسنجیم و اگر درست انجام شود یک ابزار قدرتمند برای تبلیغات به حساب می آید 

انواع وبسایت هایی که برای درخواست انتشار مناسبند

وبسایت هایی که انتخاب می کنیم نه تنها در آمار سایت، بلکه در محتوای مطالبی که انتشار داده اند، باید

از کیفیت باالیی برخوردار باشند، و همچنین باید در صفحات اجتماعی و تعامالتشان با فالوورها فعال باشند 

اگر وبسایتی به انتشار مطالب کپی معروف است و فعالیت هایش صرفًا جنبه ی تبلیغاتی دارد بهتر است کالً

از این وبسایت اجتناب کنید 

با این آمادگی ذهنی، در زیر به فهرستی از انواع وبسایت هایی که باید از آن ها اجتناب کنید اشاره می کنیم

.

.

وبسایت هایی که دارای محتوای کپی هستند

 وبســایت هایی که پســت هایشــان به طور مشهود جنبه ی تبلیغاتی دارد و یک لیست قیمت به آن ها

ضمیمه شده است

وبســایت هایی که یک صفحه را به لینک های خارجی اختصاص داده اند

وبســایت هایی که دارای طراحی ضعیفی هستند

وبســایت هایی که دارای تعداد بیشماری کامنت اسپم یا تبلیغاتی هستند
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وبسایت هایی که مطالب متعارف را با یک پروسه ی ویراستاری به طور مرتب به اشتراک می گذارند

اما انواع وبسایت هایی که برای شما سودمند هستند، عبارتند از

وبسایت هایی که به خوبی طراحی شده اند

وبسایت های که مطالب آن مرتبط با تم کلی سایت است

صفحات اجتماعی مرتبط با سایت

صفحات اجتماعی نویسندگان و درست اندکاران سایت

وبسایت هایی که صفحه های اجتماعی آن ها فعال هستند دارای پست ها و کامنت های زیادی هستند

 با در نظر گرفتن این که از چه نوع وبسایت هایی باید استفاده کنیم و از چه نوع وبسایت هایی باید دوری

کنیم، می توانیم روی مجموعه ی محدودتری از وبسایت ها برای ارسال درخواست انتشار تمرکز کنیم.

یافتن فرصت ها

بررسی اخبار

مسئله ی مهمی که باید به یاد داشته باشیم این است که در رابطه با درخواست انتشار، ما با افراد طرف هستیم 

نه با وبسایت ها! این که به راحتی به قسمت »ارتباط با ما« ی وبسایت ها وارد شویم و یک ایمیل در خواست 

انتشار معمولی به آن ها بدهیم ما را به نتیجه ی خاصی نمی رساند. اگر می خواهید بهترین نتیجه را از ارسال 

این ایمیل بدست آورید اول باید وبسایت مناسب را پیدا کنید و بعد ار آن به افراد مناسب در آن وبسایت ایمیل 

بدهید برای یافتن وبسایت های مناسب باید به مجموعه ای از تکنیک ها توجه کنیم. 

بررسی اخبار یعنی نظارت بر وبسایت های خبری برای یافتن فرصت های بالقوه. به این تکنیک، درخواست 

انتشار منفعل هم گفته می شود. نکته ی کلیدی در اینجا این است که خبرنگارانی را بیابید که به دنبال افرادی 

می گردند که مطالب جدید را برای انتشار در اختیار آن ها بگذارند 

[Gorkana PR، Help A Rporter Out [HARO می توانید از ابزارهایی مانند

. در توییتر استفاده کنید تا خبرنگاران یا  journorequest#یا از هشتگ 

انتشارات هایی را پیدا کنید که به دنبال اطالعات و داستان های جدید

برای انتشار می گردند .
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ــئولیتی را به یک نفر بسپارید در کمپین هایی که به واسطه ی افراد زیادی انجام می شوند باید هر مس

و برای آن تاریخ سررسیدمشــخصی تعیین کنید. این کار سبب می شود که این افراد در مقابل 

.وظایف خود مسئول باشند و در این صورت کار روی روال می افتد  

موج سواری خبری یا نیوزجکینگ

ابزارهای نظارت بر شبکه های اجتماعی

تحقیقات شرکت های رقیب

پیدا کردن اطالعات تماس مخاطبین

32

موج سواری خبری یا نیوزجکینگموج سواری خبری یا نیوزجکینگ

ابزارهای نظارت بر شبکه های اجتماعی

تحقیقات شرکت های رقیب

پیدا کردن اطالعات تماس مخاطبین

این  به  بگیریم،  بهره  خودمان  تجارت  یا  برند  سود  به  خبری  امواج  از  که  است  این  معنای  به  اصطالح  این 

پروسه درخواست انتشار فعال نیز گفته می شود؛ طی این پروسه سعی می کنیم با یک خبرنگار که پیش از 

این، مقاالتی را در همان حوزه ای که ما فعالیت می کنیم منتشر کرده است، مستقیمًا ارتباط برقرار کنیم و 

مطالب منحصربه فرد خودمان که فکر می کنیم می تواند در مقاالت او گنجانده شود، به اضافه ی گزارشات 

حرفه ای و یافته های جدیدمان را به او پیشنهاد می دهیم. در صورتی که او بپذیرد که مطالب ما را در میان 

را  آگاهی مخاطبان  و  کند  تبدیل می  اعتماد  قابل  برند  به یک  را  ما  برند  کار  این  انتشار دهد،  مقاالت خود 

نسبت به تجارت ما باال می برد.

استفاده کنید. با استفاده از این ابزارها می توانید پروفایل انتشاردهندگان و افراد تأثیرگذار

  

برای یافتن مطالب تأثیرگذار، پروفایل های مربوط و دیگر اطالعات ارزشمند می توانید از ابزارهایی مانند
، Uprise.io و Buzzsumo 

 که به طور مرتب به اشتراک می گذارند و وبسایت هایی که برای آن ها تبلیغ می کنند را بررسی کنید. به

این شکل می توانید وبسایت های متناسب با نیازتان و افراد مناسب را شناسایی کنید و برای آن ها پیام

.درخواست انتشار ارسال کنید، این کار سبب می شود که در آینده وقت و انرژی زیادی را ذخیره کنید 

احتماالً پیش از این بر اساس تحقیقاتی که رقبایتان انجام داده اند تعدادی از این وبسایت ها را در مرحله ی

 Majestic SEO و LinkRisk ارزیابی بازاریابی محتوا شناسایی نموده اید، اگر نه، با استفاده از ابزارهایی مانند
می توانید لینک هایی که شرکت های رقیب از آن ها استفاده می کنند را پیدا کنید. اگر آنها گزارش یا مطلبی

را با سایت مورد نظر به اشتراک گذاشته اند، آن سایت و آن مطلب را دقیقًا بررسی کنید زیرا احتماال شما هم 

می توانید مطالب مشابهی را با آن وبسایت در میان بگذارید

زمانی که وبسایت مناسب را برای ارسال درخواست انتشار پیدا کردید، باید

اطالعات زیر را هم بدست آورید 

یک نویسنده یا ویراستار در آن وبسایت

یک پست وبالگ مرتبط با عنوانی که می خواهید آن را انتشار دهید

اطالعات تماس آن نویسنده یا ویراستار

اگر نتوانستید نام و اطالعات تماس ویراستار یا صاحب وبسایت را پیدا کنید به راهکارهای زیر توجه کنید

نام نویسنده را در پست های اخیر وبسایت را جستجو کنید

به صفحات مربوط به نویسندگان سایت های خبری و اطالعات تماس خبرنگاران مراجعه کنید

 ازWhois Search برای تعیین نام صاحب وبسایت استفاده کنید

از لینکد این برای جستجوی نام صاحب وبسایت استفاده کنید
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مثال هایی از درخواست های انتشار نامناسب

ارتباط طبیعی

کپی پیست

عناوین نامرتبط

داشتن این اطالعات برای ارسال یک ایمیل درخواست انتشار ضروری است، اما اگر اطالعات تماس یکی از این 

زیرا در یک تماس تلفنی  بگیرید،  آن شخص تماس  با  کنیم که حتمًا  به شما توصیه می  را پیدا کردید  افراد 

نسبت به ارسال ایمیل، بهتر می توانید در مورد جزئیات درخواست خود با شخص مورد نظر مذاکره کنید. به 

خاطر داشته باشید که باید پیشنهادات و اطالعات ارزشمندی را به آن شخص بدهید، زیرا در غیر این صورت 

پیشنهاد شما پذیرفته نخواند شد. 

قبل از اینکه به شخصی یا وبسایتی ایمیل درخواست انتشار بدهیم، بسیار مهم است که بدانیم در مورد چه 

مسائلی نباید در آن صحبت کنیم. در زیر به مثال هایی از ایمیل ها نامناسب و اشتباهات آنها می پردازیم 

ایمیل زیر یکی از بدترین انواع درخواست انتشار است، به متن آن توجه کنید

آیا تمایل دارید که یک پست عالی در ارتباط با «صرفه جویی در هزینه ها با بیرون کشیدن پول به رهن گذاشته

شده و جایگزین کردن آن با وام های کوتاه مدت» در صفحه ی خود قرار دهید؟ 

در این ایمیل، عالوه بر غیراخالقی بودن محتوای آن، کلیدواژه های «رهن» و «وام کوتاه مدت» بدون فکر و

هدف خاصی در کنار هم قرار گرفته اند، درست است که مردم این دو کلیدواژه را زیاد جستجو می کنند اما اینکه 

به راحتی این دو را برای جذب ترافیک بیشتر در کنار هم قرار دهیم بسیار غیرحرفه ایست 

اگر می خواهید برای عنوانی به منظور خاصی درخواست انتشار بدهید قبل از ارسال آن به سؤاالت زیر پاسخ بدهید

آیا محتوای این عنوان ارزش مطرح کردن را دارد؟

آیا این عنوان خواننده را به خواندن مطلب ترغیب می کند؟

آیا محتوای عنوان غیرقانونی نیست و صاحب وبسایت را به دردسر نمی اندازد؟

آیا محتوای عنوان غیراخالقی نیست و انتشار آن برای مخاطب عام مشکل ساز نمی شود؟

یکی دیگر از نشانه های ایمیلی که تنها هدف آن جذب ترافیک بیشتر و ایجاد لینک های بیشتر است، طوالنی 

از  بیشتر،  لینک های  ایجاد  برای  کردن مطالب  تبلیغاتی است. کپی پیست  ایمیل  به یک  آن  و تشابه  بودن 

ارزش متن شما کم می کند، به یاد داشته باشید یک درخواست انتشار خوب باید بتواند روابط سودمند ایجاد 

کند نه لینک های بیشتر اگر واقعًا نمی توانید آدرس ایمیل افراد را برای  ارسال ایمیل های درخواست انتشار 

پیدا کنید سعی کنید با آن ها از طریق تلفن ارتباط برقرار کنید. توجه داشته باشید که تنها نکته ی مهم در این 

زمینه، همانطور که گفته شد، ایجاد روابط مستحکم است، مهم نیست که چگونه این روابط را برقرار می کنید 

 همان طور که پیش ازاین توضیح داده شد بهترین نوع درخواست انتشار با برقراری ارتباط به صورت طبیعی اتفاق

می افتد. این که تنها از شخصی یا وب سایتی درخواست کنید که مطالب مربوط به برند شما را انتشار دهد برای

 رسیدن به هدف کافی نیست. اولین کاری که باید انجام دهید این است که مهره های اصلی صنعت خود را از 

 طریق شبکه های اجتماعی یا وبالگ های آنان شناسایی کنید و در گروه ها و جوامع مربوط به حرفه ی خود حضور

 فعال داشته باشید،  این کار سبب می شود که برند شما به یک برند شناخته شده تبدیل شود. در این صورت برقراری

ارتباط و آغاز مکالمه برای شما  نسبت به دیگران بسیار راحت صورت خواهد گرفت
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نام گیرنده

 معرفی اجمالی

  زمینه ی تخصصی خود را شرح دهید

 جمع بندی

پیگیری

 فهرست آدرس های ایمیل

به این نکته توجه داشته باشید که اگر ایمیل درخواست انتشار را با نام شخص گیرنده آغاز نکنید ایمیل

 inforaیا  admina عمومی   یا  کلی  ایمیل  های  آدرس  شد.  نخواهد  خوانده  زیاد  احتمال  به  شما 
 به ندرت می توانند شما را به هدف برسانند. پیش ازاین، روش های دستیابی به اطالعات تماس مخاطبان 

 بررسی کردیم بنابراین سعی کنید از آن ها به شیوه ی درست استفاده نمایید.را

وبالگ  چرا  اینکه  مورد  در  و  بیاورند  ایمیل خود  ابتدای  در  ی طوالنی  مقدمه  که یک  دارند  تمایل  افراد  اکثر 

گیرنده ی ایمیل را انتخاب نموده اند و دلیل ارتباط با او را شرح دهند. این کار در اصل کار اشتباهی نیست

اما بهتر این است که سریع سر اصل مطلب بروید و مطالبی را مطرح نمایید که در حوصله ی مخاطب  بگنجد. 

بهترین روش در این زمینه ، این است که در آغاز ایمیل، به یکی از پست های پیشین وب سایت آنان که قبالً 

مطالعه کرده اید اشاره کنید

 پس از مقدمه، مطلب بعدی که باید عنوان کنید این است که چرا محتوایی که شما ارائه می دهید منحصربه فرد

 است. هدف در اینجا این است که ارزش محتوای خود و اینکه به چه دالیلی معتقدید این محتوا منطبق بر

نیازهای مخاطب است را توضیح دهید

یک ایمیل درخواست انتشار باید مختصر و هدفمند باشد، بنابراین جمله ی آخر را به شیوه ای مطرح می کنیم 

که گیرنده برای دادن پاسخ به ایمیل شما احساس مسئولیت کند. در پایان، راه های ارتباطی خود را ذکر می 

 .تا گیرنده برای دادن پاسخ با مشکل مواجه نشود کنیم 

پاسخ دهید و به او نکته ی آخر در این زمینه،  این است که اگر از سوی گیرنده جواب مثبت گرفتید، سریعًا 

توانید محتوا و مطالب الزم را در زمان مقرر و مطابق با نیازهای وبالگ او تنظیم   اطمینان بدهید که می 
نمایید. ولی اگر پاسخ گیرنده منفی بود بهترین راه این است که به شیوه ای مؤدبانه به او پاسخ دهید

 و به سراغ وب سایت دیگری در لیست خود بروید. درصورتی که گیرنده راه را برای ارتباط های بعدی باز  

نکردید،  دریافت  پاسخی  اگر  کنید.  اضافه  خود  لیست  به  نیز  را  سایت  این وب  توانید  می  بود،  گذاشته 
آیا به  از گیرنده بپرسید که  ایمیل  ایمیل قبلی پیگیری کنید. در این  ارسال کنید و در مورد  مجددًاایمیلی 
اطالعات بیشتری احتیاج دارد یا نه اگر بازهم جوابی نگرفتید بهتر است این پروسه را در همین جا رها 

کنید و یا  در آینده ضمن مطرح نمودن موضوع دیگری، از گیرنده  درباره ی ایمیل موردنظر پیگیری کنید.

 در اختیار داشتن فهرستی منسجم و غنی از آدرس های ایمیل افراد

مرتبط، به شما کمک می کند که زمانی که می خواهید مطالب خود

را ارائه دهید یا به روزرسانی کنید یا اجزای دیگری را به آن ها اضافه 

کنید، به افراد لیست خود اطالع رسانی کنید 
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رسانه ی اجتماعی

رسانه ی اجتماعی روشی فوق العاده برای برقراری ارتباط با مخاطب و ارتقای محتوای شماست. شبکه هایی که می توانید

برند خود را از طریق آن ها ارائه نمایید عبارت اند از 

رسانه ی اجتماعی روشی فوق العاده برای برقراری ارتباط با مخاطب و ارتقای محتوای شماست. شبکه هایی که می توانید

برند خود را از طریق آن ها ارائه نمایید عبارت اند از 

توییتر

گوگل پالس

فیس بوک

لینکد این
پینترست 

یوتیوب 

اسالیدشیر 

تلگرام    

اینستاگرام
عالوه بر این ها بیش از 300 شبکه ی اجتماعی فرعی نیز وجود دارد که می توانید برند خود را در آن ها 

ثبت کنید همان طور که مد یانید هرچقدر دیرتر به این شبکه ها وارد شوید شانس کمتری برای ثبت برند 

خود در آن ها دارید زیرم امکن است افراد دیگری پیش از شما از نام برند شما برای پروفایل خود استفاده 

تا  ابزاری مانندmewonK  استفاده کنید  از   . نام استفاده کنید  از آن  نموده باشند و دیگر شمامن ی توانید 

پروفایل هایی که هنوز در دسترس هستند را بیابید

به  را  مربوط  مطالب  منظم  به صورت  باید  کردید  ثبت  اجتماعی   شبکه های  در  را  خود  پروفایل  که  زمانی 

اشتراک بگذارید. به اشتراک گذاری مطالب مربوط از سایر منابع باعث می شود وفاداری مخاطبان نسبت به 

برند شما افزایش یابد توصیه می کنیم تنها 03 درصد از پست ها را به مطالب خود اختصاص دهید و07 

درصد مطالبی که به اشتراک می گذارید را به منابع خارجی و مطالب متفرقه ولی مرتبط اختصاص دهید. به 

دالیل زیر این شیوه برای شما سودمندتر خواهد بود

#  این شیوه باعث می شود پروفایل شما کمتر تبلیغاتی به نظر برسد           

#  از این طریق اطالعات ارزشمندی را از موضوعات موردعالقه ی مخاطبین

در اختیارشان قرار می دهید

#  این شیوه سبب می شود شرکت شما حرفه ای تر به نظر برسد   

#  این شیوه، دسترسی برند ما به سایر منابع و بازارهای عرضه ی کاال یا

خدمات را گسترش می دهد 

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
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(social seeding) داده ریزی اجتماعی

 درخواست انتشار از تأثیرگذاران

 به کارگیری دکمه های به اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی

تأثیرگذاران  و  ناشران  تمامی  مورد  در  باید  نمودید  تدوین  را  خود  استراتژی  و  ارزیابی  را  خود  رقبای  که  زمانی 

صنعت خود تحقیق کنید، آن ها را فالو کنید و سعی کنید از طریق رسانه های اجتماعی با آن ها ارتباط برقرار 

کنید مطالب آن ها را بخوانید، الیک کنید و به اشتراک بگذارید و زیر پست های آن ها کامنت بگذارید. زمانی که 

ارتباطات شما با آن ها شکل معمول یک رابطه ی دوستانه را به خود گرفت می توانید از آن ها بخواهید که به 

مطالب شما نگاهی بیندازند یا آن ها را به اشتراک بگذارند. صفحاتی را که پست های بی شماری را به اشترک 

گذاشته اند دست کم نگیرید، یکی از مطالب خود را که به محتوای پست های آن ها نزدیک است انتخاب کنید 

با  را  آن  احتماالً  باشند  داشته  مطلب  آن  روی  مثبتی  نظر  اگر  بپرسید.  مطلب  آن  با  رابطه  در  را  آنان  نظر  و 

مخاطبان خود به اشتراک خواهند گذاشت و این به ارتقای مطالب شما می انجامد. 

آخرین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که آیا در سایت شما یا وب سایتی که می خواهید مطالب 

خود را از طریق آن انتشار دهید، دکمه های به اشتراک گذاری تعبیه شده اند یا نه. به وسیله ی این دکمه ها 

می توانیم پروسه ی به اشتراک گذاری را برای کاربران بسیار ساده تر نماییم و درنتیجه مطالب موردنظرمان را 

بیشتر در معرض دید قرار دهیم.درنهایت، شبکه هایی که توصیه می کنیم حتمًا از آن ها برای به اشتراک گذاری 

مطالب خود استفاده کنید عبارت اند از:

زمانی که در مورد مطالبی که می خواهید به اشتراک بگذارید تصمیم گرفتید، به کاربرد تصاویر و هشتگ ها 

هم توجه کنید، زیرا استفاده از هشتگ ها و تصاویر سبب می شود که مطالب شما نسبت به سایر پست 

ها متمایز شود و به صورت هدفمندتری موردتوجه مخاطب مناسب قرار گیرند.

همان طور که گفته شد رسانه ی اجتماعی روش فوق العاده ای برای تبلیغات محتوای منحصربه فرد شماست. 

شما به راحتی می توانید مطالب خود را با اشتراک گذاری پست جدید به روزرسانی کنید. اما اگر چیزی بیشتر از 

این می خواهید باید هدفمندتر عمل کنید.گروه ها و جوامع مرتبط با برند خود را در میان شبکه های اجتماعی 

ازاینکه هویت برند خود را در  مختلف انتخاب کنید و در تبادل نظرات و بحث های آن ها شرکت کنید. پس 

میان این جوامع به اثبات رساندید، می توانید محتوای خود را به آن ها ارائه دهید و آن هایی که از خود تمایل 

نشان می دهند را به اشتراک گذاری مطالب خود ترغیب نمایید، به این پروسه، داده ریزی اجتماعی گفته می 

شود .

توییتر

گوگل پالس

فیس بوک

لینکد این

تلگرام

اینستاگرام

-1

-2
-3

-4
-5

-6

تصویری  محتوای  دارای  شما  مطالب  اگر  پس  هستند  تصاویر  مختص  پوکت  و  پینترست  مانند  هایی  شبکه 

هستند می توانید از این شبکه ها نیز استفاده کنید .

http://oxteam.ir/
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تبلیغات پولی

باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از شرکت ها، به صفحات اجتماعی یا فهرست ایمیل ها دسترسی ندارند 

پس از چه طریقی برای مطالب خود تبلیغ می کنند؟یکی از مرسوم ترین روش ها برای این منظور، این است 

از  انتشار دهند، می توانید  را  از وب سایت های معروف بخواهید که درازای پرداخت هزینه مطالب شما  که 

پلتفرم هایی مانند atnameZ وniarbtuO  استفاده کنیدبه این طریق که مطلبی که می خواهید برای آن تبلیغات 

مقاله های  در  را  آن  لینک  که  این وب سایت ها می خواهید  از صاحبان  و  کنید  انتخاب می  را  انجام شود 

به  بنابراین  نیستند،  قابل شناسایی  گوگل  برای  لینک ها  این  البته  انتشار دهند.  در وب سایت خود  مربوطه، 

بهینه سازی موتورهای جستجوگر کمکی نمی کنند، اما برای ایجاد لینک بیشتر و به اشتراک گذاری در شبکه 

های اجتماعی مفید است .

 بازگشت به مطالب پیشین

کامنت ها

این که یک بار محتوایی را منتشر کرده اید باعث نمی شود که نتوانید دوباره به آن برگردید و از آن استفاده 

کنید بنابراین دوباره به مطالب پیشین برگردید و سعی کنید از محتوای آن ها بهترین استفاده را بکنید .

یک ویدئو درباره ی محتوای مطلب موردنظر تهیه کنید

تصاویر اینفوگرافیک مربوط به آن را در اسالیدشیر به نمایش بگذارید

از طریق گوگل پالس، وبینارها و برنامه های زنده ای را درباره ی محتوای موردنظر ارائه دهید

به کامنت هایی که زیر پست هایتان گذاشته شده است پاسخ دهید

که  کنید  می  ایجاد  را  فرصت  این  بگذارند،  کامنت  هایتان  پست  زیر  که  بدهید  را  امکان  این  مخاطبان  به  اگر 

محتوای مطالبتان را به بحث بگذارند و نظرات منفی و مثبتشان را اظهار نمایند. و این به شما در نوشتن مطالب 

بعدی بسیار کمک خواهد کرد زمانی که مخاطبین زیر پست های شما کامنت می گذارند، عالوه بر برقراری ارتباط 

از طریق کامنت، می توانید از طریق ایمیل نیز با آن ها ارتباط برقرار کنید. بنابراین درنهایت، این کار به یک ارتباط 

بلندمدت می انجامد و سبب می شود که مخاطب مجددًا به صفحه ی شما برگردد. 




