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کارآفرینــان ،کســب و کارهــا ،و صاحبــان کســب و کارهــای موفــق چــه کار کننــد کــه بــه خوانــده شــدن محتــوای
مــن هایشــان کمــک کنــد؟ در ایــن مقاله شــا بــا نکات بســیار مهمــی در زمینــه بازاریابــی محتوایی و تولیــد محتوای
ارزشــمند آشــنا خواهیــد شــد.
در ایــن مقالــه کــه توســط داســتین مــک کیســن نوشــته شــده اســت بــه تجربیــات فــوق العــاده عالــی کــه داســتین
در تولیــد محتــوا کســب کــرده اســت اشــاره شــده اســت .داســتین خیلــی واضــح و ســاده تجربیــات خــود را در
ســایت  incبــا مخاطبیــن خــود در میــان گذاشــته اســت.
در میانــۀ ســال  2014رشوع کــردم بــه انتشــار محتــوا در پلــت فرم پالــس لینکدیــن  .linkedInهنگامی کــه رشوع به
نوشــن کردم ،بر خالف دیگران که از مســیر ســاخنت یک پلت فرم اسـراتژیک عمل می کنند ،هیچ هدفی مبنی بر رشد
دادن تعداد دنباله کننده ها (فالوورهایم) و یا ایجاد یک مســیر شــغلی نداشــتم.
در واقع من توییرت نداشــتم و قصدی هم برای انتشــار محتوی از طریق رســانه اجتامعی نداشــتم .اصالً منیدانســتم «
بازاریابــی تأثیرگــذار» چــه اســت و بــه هیــچ وجه منــی دانســتم چه اهمیتــی دارد.
من فقط به خاطر خود نوشنت رشوع کردم به نوشنت.

با گذشت حدود دو سال از آن زمان من کارهای زیر را انجام داده ام:

مسیرهای شغلی را تغییر دادم و کسب و کار خودم را رشوع کردم.
به طور وسیعی شبکۀ حرفه ای خودم را گسرتش دادم.
دانــش دســت اولــی بــه دســت آورده ام در مــورد آنچــه که شــا بـرای افزایش مــوارد خــاص در محتوایتــان الزم دارید
تا خوانده شود.
در اینجا اندکی از آنچه را که در این مسیر یاد گرفته ام آورده ام:

 -1برای تنها مخاطبی که خواهید شناخت بنویسید :خودتان.

پــس از آن کــه کمــی موفقیــت اولیــه در لینکدیــن بــه دســت آوردم بــه اط ـراف نگاهــی انداختــم تــا ببینــم چــه
نــوع مــن هایــی (پســتهایی) بیشــر خوانــده شــده و مــرور شــده انــد ،و ســعی کــردم بیشــر در مــورد آن موضوعــات
بنویسم.
سعی کردم چیزی بنویسم که دیگران دوست داشتند بشنوند.
مــی توانــم بگویــم کــه آن بدتریــن نوشــتۀ مــن بــود .بایــد یــاد مــی گرفتــم کــه اگــر نوشــته مــن خــودم را بــه خنــده
منیانداخــت ،بــه تحــرک وا منــی داشــت یــا مورد عالقــه ام نبود به طــور قطع این اثـرات را بر دیگران نیز منی داشــت.
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 .2محتــوی بایــد ابتــدا بـرای آمــوزش ،انگیــزش ،یــا رسگرمــی طراحــی شــود و ســپس
برای فروش.

بــاگ  ،نامــۀ خــری ،کتــاب الکرتونیکــی ،یا هر نوع دیگر از محتوای نوشــتاری شــا بایــد ابتدا برای خواننده ارزشــمند
طلقــی شــوند ،فــارغ از ایــن کــه تصمیــم بگیرنــد آن را خرید کننــد یا خیر.
فکــر کنیــد :تــا بــه حــال چنــد بار با ایــن نیت آنالین شــده اید که یک محتــوای متنــی را بخرید بدون این که به کســی
که می خواهید از او خرید کنید فکر کرده باشید؟
اگر شام هم مانند اغلب دیگر مردم باشید پاسختان –هرگز -است.
مــن بیشــر اوقــات بـرای دیــدن نــت فلیکــس آنالیــن مــی شــوم و یا بـرای یاد گرفــن چیز جدیــدی یــا تنها بـرای اینکه
حوصلــه ام رس رفته اســت.
بعضــی اوقــات آنالیــن می شــوم که چیزی بخرم اما معموالً در این زمان ایــده ای خوب در مورد چگونگی خرید و این
که از کجا خرید کنم دارم.
بیشــر اوقات محتوای آنالین بر این ایده متمرکز اســت که خریداران را در مرحلۀ تصمیم خرید جذب کند تا این که
در مرحلــۀ حوصلــه رس رفــن یــا رسگرم شــدن جذبشــان کند.
مــن خــود را بــه شــیوه ای بنویســید که افراد را در زمانی که تنها به دنبال رسگرم شــدن هســتند جــذب کند ،و اگر این
کار را خــوب انجــام دهیــد آنــگاه آنها را بــه خریدار تبدیــل خواهید کرد.

 .3به عناوین توجه کنید

مــن بــا نویســنده هــای زیــادی برخــورد کــرده ام کــه بــا دقــت کــردن بــه کیفیــت محتــوا و منت اصلــی (پســت) ،ارزش
یک عنوان خوب را از دست داده اند.
در اینجــا واقعیتــی وجــود دارد کــه کمــر کســی از ما به آن اقرار می کنیــم :کتاب ها معموالً از روی جلدشــان قضاوت
مــی شــوند ،و محتــوای اینرتنتــی نیز بــا رس تیرت هایشــان قضاوت می شــوند.
عناویــن بــه طــور فزاینــده ای بـرای پســت هــای بالگ اهمیــت دارنــد و در اینجا چند نکتــۀ جزئی در این مــورد آورده
شــده است:
خودتــان را جــای خوانندگانتــان بگذاریــد کــه بــه دنبــال موضوعــی در مــن بــاال و پاییــن را مــی گردنــد .ایــن هــان
زمانــی اســت که شــا بایــد خواننده را بــه دام بیندازید.
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خیلــی چکیــده و مســتقیم ننویســید .بگذاریــد خواننــده بدانــد انتظــار یادگیــری چــه چیــزی را مــی توانــد داشــته
باشــد بــدون اینکــه کل داســتان را مــرور کــرده باشــد.
در کنــار عناویــن کوتاهــر نیــز حاشــیه ای اضافه کنید ،اما عنوان را آنقــدر کوتاه نکنید که نتواند بــه خواننده در مورد
این که انتظار یادگیری چه را خواهند داشــت اطالعاتی بدهد.

 .4یک رشوع ،یک منت اصلی در میان و یک پایان در انتها داشته باشیم.

بیشــر اوقات در متون تجاری ،به هر شــکلی که باشــند ،منت بیشــر از آنچه که باید باشــد طوالنی اســت .این عبارت
در ارتبــاط اســت بــا دیگــر مــوارد ،بــه ایــن معنــی کــه یــک کتاب صــد صفحــه ای هم مــی توانــد خیلی طوالنی باشــد
اگر  80صفحه ی انتهایی آن فقط به تأکید و تکرار موارد بیســت صفحه اول پرداخته باشــد.
یــک کتــاب مــی توانــد  800صفحــه هــم باشــد و کامـاً بجــا و مناســب باشــد اگــر هــر  800صفحــه ارزشــی مســتقل
داشــته باشند.
محتــوای مــن خــود را مــرور کنید که تکرار زاید در آن نباشــد .در اســتفاده از لغات اقتصادی عمــل کنید (رصفه جویی
کنید).
و از تخیــل خــوب و قــوی نیــز تکنیــک هایــی قــرض بکیریــد ،شــامل دانســن این کــه متام نوشــته ها باید یــک رشوع و
یک منت میانه داشــته باشــند و یک انتها.
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