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مضمونســازی محتوایــی یکــی از کارهــای بســیار مهــم ب ـرای موفقیــت در رقابتهــای بازاریابــی پیوســته اســت.
اگرچــه هنگامیکــه روی صفحــۀ وب ســایت شــا مطالــب فراوانــی مثــل تصاویــر ،ویدئوهــا ،مقــاالت و یا پسـتهای
چندرســانهای شــبکههای اجتامعــی و  ...ظاهــر میشــوند شــا میبایســت توجــه داشــته باشــید که برای موفق شــدن
نیاز اســت تا این حجم اطالعات را با توجه به سیســتم بازاریابی پیوســته خود برای بازدیدکنندههای تازه دســتهبندی
کنید.
اگــر شــا یــک مدیــر وب هســتید یــک مســولیت مهــم شــا بازاریابــی اســت و مهمرتیــن کاری بایــد بــه طور پیوســته
انجــام بدیــد تولیــد محتــوا اســت .اینطــور که به نظرمــی آید کار زیــادی برای انجــام دادن دارید .بـرای تحقیق کردن،
پایهریــزی و نگهــداری ،بهینهســازی و فعالیتهــای بازاریابــی ،زمــان بـرای شــا منیایســتد و رسیعتــر ازآنچــه فکــر
میکنیــد میگــذرد .ممکــن اســت شــا کارهای دیگری بــه جز تولید محتوا نیز داشــته باشــید و نتوانیــد فرصت زیادی
را رصف تولیــد محتــوای ارزشــمند کنیــد .شــاید یــک بازاریــاب وابســته ( )Affiliate Marketerبــودن برای شــا یک
شــغل متاموقت نباشــد و شــا نســبت به یک شغل دیگر مسئولیت و تأکید بیشــری داشته باشید.شاید شام یک اعتیاد
نســبت بــه دنیــای فوتبــال داریــد و اخبار  20لیــگ مختلف فوتبال را به همـراه تیمها و بازیکنانش دنبــال میکنید .یا
شــاید توجــه زیــادی بــه یــک فــرد یــا خانــواده خــود داریــد .پــس بــا ایــن وضعیــت یــک بازاریــاب چگونــه میخواهــد
روی کار خــود مترکــز کنــد و بتوانــد بهخوبــی محصــوالت رشکــت را بــه فــروش برســاند و یــا تولیــد محتوا انجــام دهد؟
بــه همیــن منظــور مــا  3نکتــۀ بســیار مهــم و درعینحــال ســاده را بـرای اینکــه یــک بازاریــاب بتوانــد روی کارش
مترکــز داشــته باشــد و زمــان و انــرژیاش را مدیریــت کنــد ،در نظــر گرفتهایــم.

 .1هامنند یک رئیس به کار خود نظارت داشته باشید و معاون خود باشید.

فعالیــت بازاریابــی یــک رقابــت اســت و بـرای رســیدن به رشایط مناســب در کار مســیر ســختی در پیش رو میباشــد.
الزمــۀ آن رصف زمــان ،انــرژی و خالقیــت اســت .اگر شــا نتوانیــد یک فضای خالقانــه و پویا در کار خــود فراهم کنید،
شــاید شــخصی دیگر بیاید  ،جای شــارا بگیرد و آن کار را انجام دهد.
بــه فــرض مثــال یــک محصــول جدیــد در دنیــای تکنولــوژی و دیجیتــال را در نظــر بگیریــد کــه در ســطح جهــان
عرضهشــده اســت .اگــر شــا نتوانیــد بــا زبــان خودتــان و ســبک و شــیوۀ خودتــان آن محصــول را بازاریابــی کنیــد ،
شــخص دیگــری ایــن کار را میکند .شــا باید بــا توجه به اطالعاتی کــه در اختیارتان قرارگرفته اســت برای آن محصول
زمینهســازی و محتــوا ســازی کنیــد .مثالً اگر محصول یک گوشــی موبایل یا برنامههای آن اســت بایــد راجع به جزئیات
و اطالعاتــی کــه مربــوط بــه آن میشــود فعالیــت کنیــد و در رابطــه بــا آن محتوا ســازی کنید.
شــا محتــوای کــس دیگــری را منیدزدیــد ،تأکیــد میکنیــم ،شــا محتــوای کــس دیگــری را منیدزدید .شــا میبایســت
محتــوای مخصــوص بــه خودتــان را بــا توجــه به محتــوای اصلی محصــول ارائه کنید .درواقع شــا اطالعــات را راجع به
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آن محصــول گســرش میدهیــد و راجــع بــه آن توضیحات بیشــری ارائه میدهید تــا بتوانید روی مشــریهایتان تأثیر
مثبــت بگذاریــد .اینگونــه نظــارت و تولیــد محتــوا کــه توســط شــا انجــام میشــود بــه شــا ایــن اجــازه را میدهــد تا
رسیعتــر و راحتتــر در کار خــود پیرشفــت کنیــد و از دیگـران در ایــن رقابــت جلــو بزنیــد.

 .2در بهکارگیری اطالعات شهامت کافی داشته باشید.

بــه محتــوای بازاریابــی خــود مثــل یــک دودکــش غولپیکــر نــگاه کنیــد .بهمنظــور پیدا کــردن بهرتیــن محتویــات برای
نظــارت و الهــام گیــری از ایدههــای خود میبایســت یــک رسی از اطالعات در ســطح باالتر قرار بگیرنــد و از ایدههای
دیگــر جــدا شــوند .مثــل یک قیف یا دودکش شــا باید از میــان اطالعاتی که جدا کردهاید مقــداری را برگزینید که این
کار  ،کار آســانی نیســت و زمــان زیــادی طلــب میکنــد و فعالیــت بازاریابــی و تجــارت شــارا بــه تأخیــر میاندازد.
شــا بایــد در برخــورد بــا اطالعــات و گزینش آنهــا در کار بهرسعت عمل کنید تــا بتوانید زمان و انــرژی خود را کنرتل
کنید .اینها کارهایی است که باید انجام دهید :
 -1ورودیهــا را متمرکــز کنیــد :بــه ایــن شــکل کــه یــک ایمیــل یــا فضایــی را ایجــاد کنیــد و آن را فقــط بـرای کار
بازاریابــی خــود اختصــاص دهیــد و مطمــن شــوید کــه همــۀ دادههــا و ورودیهــا بــه آن ایمیــل فرســتاده میشــوند.
هرچنــد وقــت یکبــار بــه آن رس بزنیــد و آن را ســازماندهی و ســاماندهی کنیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه در آن
مــکان فقــط اطالعــات کاری شــا حضــور دارنــد و ایــن اطالعــات بــه دســت شــخص دیگــری نخواهــد افتاد.
 -2گــردآوری و جمـعآوری اطالعــات در فضــای ابــری (رسورهــای ابــری) :ایدههــا و محتویاتــی کــه در ایمیــل شــا
جمــع میشــوند را بــا ســه روش دســتهبندی و طبقهبنــدی کنیــد:
دسته اول :مناسب
دسته دوم :شاید مناسب  /برای زمانی دیگر
دسته سوم :نامناسب
آن دســته از ایمیلهایــی کــه در دســته ســوم (نامناســب) هســتند را پاککنیــد .ســپس یــک لیســت از دســته اول
(مناسـبها) و دســته دوم (شــاید مناســب  /بـرای زمانــی دیگــر) تهیــه کنیــد .حــاال شــا بــا ایــن لیســت  ،ایدههایــی
کــه آمــادۀ بهکارگیــری هســتند را در اختیارداریــد و میتوانیــد از آنهــا در فرصتهای مناســب پیش رویتان اســتفاده
کنیــد .بـرای اینکــه ایــن فهرسـتها همیشــه و همهجــا در دســرس شــا باشــند  ،میتوانیــد آنهــا را در رسورهــای
ابری ذخیره کنید.
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 .3به ارزش کارتان بی افزایید.

همــۀ محتویــات و مضمونهایــی کــه توســط خالقیــت شــا ایجادشــدهاند زمانــی ارزشــمند و معتــر میشــوند کــه
خودتــان بــه آنهــا ارزش دهیــد .نیــازی نیســت کــه شــا محتویــات و مضمونهایــی خلــق کنیــد کــه مــردم را ملــزم
بهعــوض کــردن زندگــی و یــا کارشــان و یــا اسـراتژی زندگیشــان کنــد؛ بلکــه شــا بایــد بــه بازدیدکننــدگان خــود حس
اعتامد بدهید و آن چیزی که واقعاً به ســود آنها میباشــد را ارائه کنید .در این حالت اگر چیزی را پیشــنهاد میکنید
مطمــن باشــید کــه ایــن پیشــنهاد بهطــوری ارائــه میشــود کــه خواننــدگان بــا خوانــدن آن ،شــارا مســئول و دلســوز
بداننــد .در صــورت خــوب نبــودن این پیشــنهادها احتــاالً خواننــدگان و بازدیدکننــدگان خود را بهصــورت پیدرپی از
دســت خواهیــد داد .هنگامیکــه در حــال خلــق کــردن ایــدهای جدیــد هســتید  ،از خــود بپرســید آیــا ایــن اطالعــات
میتواننــد بهقــدری جالــب باشــند کــه خوانندههــا را مجــاب بــه خوانــدن کنــد؟ یــا اینکــه فقــط طبــق عــادت روزانه
یــا هفتگــی در حــال ارســال چنیــن مطالبــی هســتید؟ یــا بهعبارتدیگــر ایــن کار را از روی اجبــار انجــام میدهیــد؟
بــه ارزش محتویــات کارتــان بــی افزاییــد تــا بازدیدکننــدگان بیشــری داشــته باشــید و در کارتــان موفــق شــوید .در غیر
این صورت نتیجه خود گویای کار شــا خواهد بود.

به سمت جلو حرکت کرده و خالقیت به خرج دهید :

حواســتان جمــع باشــد کــه در دنیــای اطالعــات و بازاریابیهــا غــرق نشــوید .خیلی ســاده احتــال دارد انرژی شــا به
هــدر بــرود .درواقــع بهجــای اینکــه ایــن انــرژی رصف خالقیتهــای فردی شــود ،با این کارهــا هدر میرود .باشــهامت
و اسـراتژی پیــش برویــد و بــه تحقیــق و خلــق محتویــات خودتــان در مارکتینگ بپردازید و برای خود مشــکل ســازی
نکنیــد .کارتــان را باارزشتــر از پیــش کنیــد و ب ـرای کاری کــه میکنیــد اح ـرام و ارزش قائــل شــوید.
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