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اگــر در بازاریابــی محتوایــی خــود هدفمنــد عمــل کنیــد قطعــا مــی توانیــد بازدیــد و فــروش وب ســایت خــود را
خیلــی رسیــع رشــد دهیــد ،در ایــن مقالــه  3درس مهــم بـرای بازاریابــی محتوایــی هدفمنــد آمــوزش داده شــده اســت
تولیــد محتــوا یــک فرآینــد بســیار مهــم در هــر وب ســایتی محســوب مــی شــود و ب ـرای آنکــه بدانیــد چطــور
محتوایــی تولیــد کنیــد کــه شــا را بــه هــدف بازاریابــی محتوایــی تــان برســاند نیــاز اســت ایــن ســه درس را بدانیــد
تولید محتوا را می توان به سادگی به سه مقوله اصلی تقسیم کرد :مردم ،فرآیند و محصول.
بــا ترکیــب ایــن ســه مضمــون در اسـراتژی محتــوای خــود میتوانید به مــرور موضوعات مناســب و مختــر و مفیدی
برای خوانندگان فراهم کنید که این کار شــا را به منبع اطالعاتی مطمئنی تبدیل میکند.

مردم

در مورد مطالب وبالگ مقوله «مردم» مربوط اســت به شــناخت مخاطبان خود .برای اینکه به وبالگ خود شــخصیت
بازاریابــی شــناخته شــدهای بدهیــد بایــد وقــت رصف کنید تا هر پســت به گونهای نوشــته شــود که مناسـبترین فرد
و نــه هــر فــردی را خطــاب قرار دهــد .پارامرتهــای خاصی تعییــن کنید مثل:
جنسیت
سن
مهارت
موقعیت جغرافیایی
عنوان شغلی
مشکالت عمده
وقتــی کامــا مخاطبیــن را بشناســید مطالب شــا رســاتر بــه گوش مخاطبیــن مرتبط و عالقمند میرســد .به یاد داشــته
باشــید کــه شــا بـرای هرکســی منینویســید بلکــه بـرای مخاطبــان خاصــی مینویســید کــه احتــاال بیشــر از دیگـران
بــه آنچــه کــه ارایــه میدهیــد عالقمند هســتند.
همیــن مقالــه منونــه خوبی برای گفته های فوق اســت ،مــا در این مقاله فقط افرادی را مخاطب قرار داده ایم که وب
سایت دارند و در حال تولید محتوا هستند!
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فرآیند

منایــش پشــت صحنـه کســب و کارتــان بــه مخاطب کمــک میکند که فرآینــد تولید محصــول یا عرضه خدمات شــا را
کامال درک کند و روشــی برای ایجاد یک رابطه صمیامنه اســت و به شــا در کســب حامیت مشــریان کمک میکند.
در ایــن بــاره فکــر کنیــد کــه یــک رسی مطلــب در وبــاگ خــود بگذاریــد کــه عمق فرآیند کســب و کار شــا را نشــان
دهد مثال روند تولید محصول از آغاز تا پایان یا روند خدمات رســانی شــا به مشــریان.
 Ugmonkیــک ســایت خریــد آنالین اســت که تـیرشت ،کاالی چرمی و اقالم دیگر میفروشــد و منونه خوبی از این
تاکتیــک وبــاگ نویســی در ایــن ســایت مشــاهده میشــود .در ســایت  Ugmonkرونــد تولیــد یکــی از کیفهــای
طــرح پســتچی از مرحلــه طراحــی اولیــه تــا محصــول نهایــی نشــان داده شــده اســت.

محصول

شام باید پای خود را فراتر از مطالب کلیشه ای بگذارید و در تولید محتوای خود محصوالت خود را به نحوی متفاوت
معرفی کنید ،یعنی چیزی فراتر از بهروز رسانی ساده فهرست اقالم جدید ،ذکر مشخصات و بیان ارزش محصوالت.
در این باره فکر کنید که چگونه میتوانید مطالبی جالب و محصول محور ارایه کنید که:
چگونگی مرصف محصول شام را نشان دهد
نشان دهد که افراد تاثیرگذار از این محصول استفاده میکنند
برای رسیدن به هدفی مشخص به وسیله محصول شام با افراد مناسب مشارکت کنید
شــا میخواهید مردم محصول شــا را در حال اســتفاده در رشایط واقعی زندگی و به صورت کاربردی ببینند تا خود
را نیــز در حــال اســتفاده از آن تجســم کننــد .تصاویــر آمــاده را کنــار بگذاریــد و محصــول خــود را در محتــوای واقعی
مطالــب معنادارتــر وبــاگ معرفی کنید.
در نهایــت اگــر بتوانیــد مترکــز وبــاگ خــود را بر مــردم ،فرآینــد و محصــول معطوف کنید در مســیر خلــق موضوعات
جالبی که مخاطبان شــا واقعا طالب آن هســتند قرار خواهید گرفت.
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