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نوشــن یــک کتــاب مــی توانــد کســب و کار شــا را متحــول کنــد حتــی اگــر ایــن کتــاب  10صفحــه باشــد و فقــط بــه
صورت الکرتونیکی منترش شــود! در این مقاله به ســه درس مهم در نوشــن یک کتاب با هدف افزایش مخاطبین شــا
و اســتفاده از بازاریابی ویروســی پرداخته شده است.
کتــاب ممکــن اســت اهــرم تجــاری بزرگــی بـرای یــک کســب و کار محســوب نشــود امــا مــی توانــد خیلــی در دیــده
شــدن و شــهرت کســب و کار شــا مفیــد واقــع شــود .در اینجــا ســه روش برای تــدارک یک کتــاب و اســتفاده بهینه از
آن بـرای ایجــاد و ارتقــا کســب و کارتــان ارایــه خواهیــم کــرد.
در ادامــه تجربیــات مــا در مدیــر وب برای نوشــن دو کتاب ویروســی که حدودا  30هزار بار در ســایت های مختلف
دانلــود شــد و تجربیــات یــک نویســنده را بــا شــا در میان خواهیم گذاشــت که می توانیــد از آنها برای رشوع نوشــن
کتاب خود بهره مند شوید:
یــک نویســنده تصمیــم مــی گیــرد کتابــی بــا نــام :چگونــه در  LinkedInبفروشــیم را خیلــی رسیــع نوشــته و بـرای
فــروش قـرار دهــد و در ایــن کار نیز موفق شــده اســت ،مــا نیز کتاب الگوریتم های ســئو را به همیــن صورت و خیلی
رسیع منترش کردیم ،اما درس هایی در انتشار این دو کتاب نهفته است که در ادامه با شام در میان خواهیم گذاشت.
نویســنده کتــاب چگونــه در لینکدیــن بفروشــیم در کمــر از  72ســاعت دســت نوشــته کاملــی داشــت و کتــاب بـرای
فــروش در ســایت آمــازون قـرار گرفــت .حتــی از آن بهرت به طور اسـراتژیک در کتــاب رابط هایی ایجاد کــرده بود که
خوانندگان از طریق آن به صفحات هدف یا لندینگ وب ســایت هدایت می شــدند تا برای گســرش طبیعی آنچه که
در حیــن مطالعــه دریافتـه انــد از امتیــاز متاشــای فیلمهای آموزشــی و رشکــت در وبینارهــای رایگان برخوردار شــوند.
اگــر تصمیــم بــه نوشــن کتابــی داریــد باید ایــن موضــوع را بدانید که مخاطب شــا در حیــن مطالعه کتــاب اگر واقعا
مطالــب مفیــدی را پیــدا کنــد هیجــان زده خواهــد بــود و بــه دنبــال دریافــت مطالــب بیشــری از جانب شــا خواهد
بــود ،پــس بــا ایجــاد رابطــه ای بین کتــاب و ســایت خودتان مــی توانید مخاطبیــن زیادی را جــذب کنید.
شــا میتوانید در کســب و کار خود چنین کاری انجام دهید ،پیش از آنکه بگویید من بلد نیســتم کتاب بنویســم به
شــا نشــان خواهــم داد کــه چرا احتامال شــا قبــا کتاب خود را نوشــتهاید اما خــر ندارید.

بازاریابی محتوایی ایجاد حس خواسنت

پیــش از آنکــه وارد بحــث جدیــدی بشــوم ،الزم اســت از اینجــا آغــاز کنــم .در ســال  2016اینکه انتظار داشــته باشــید
فقــط چــون شــا میخواهیــد ،مشــریان ایــدهال یــا مشــریان بالقــوه شــا وقــت ،حــواس و پولشــان را در اختیارتــان
بگذارند ،دیگر عملی نیســت.
به جای آن شام باید حس خواسنت را به دست آورید.
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پیش از انکه فردی شــخصا با شــا صحبت کند در محتوای ســایت شــا مشــخص میشــود که چگونه اعتبار ،توانایی و
تخصــص خــود را ثابــت میکنیــد .همچنیــن افـراد کامــا جدیــد و ناشناســی کــه آنالیــن و در وب در حــال وبگــردی
هســتند شــا را چگونــه پیــدا میکننــد و بــه دیگـران توصیــه میکننــد و بـرای کار بــه شــا رجــوع میکننــد.
شــا بایــد ضمــن اینکــه مطالــب آنالیــن (ویدیوهــا ،پادکسـت هــا و غیــره) را بــروز میکنیــد کــه البتــه کار بســیار
مهمــی اســت ،نبایــد قدیمیتریــن شــکل بازاریابــی محتوایــی در جهــان یعنــی کتــاب را فرامــوش کنیم.
بــا ایــن فــرض ســه درس کلیــدی کــه حیــن بازنویســی کتابــم دربــاره بازاریابــی یــاد گرفتــم در اینجــا ذکــر میکنــم و
میگویــم چگونــه میتوانیــد آنهــا را بـرای رشــد کســب و کارتــان بــه کار ببندیــد.

درس اول – نگاه کنید قبال چه کاری انجام داده اید

اگــر در وب از هــر نــوع محتــوای آنالینــی تولید می کنید و کســب و کارتان را گســرش میدهید ،یعنی نوشــن کتابی
را رشوع کردهایــد.
در واقــع مــن بخــش عمــده کتابــم را بــا کپــی کــردن ،نســخه بــرداری و قالــب بنــدی مجــدد  9مــاه پس ـتهای
وبالگــی در بــاره  LinkedInبازنویســی کــردم.
نکتــه اصلــی :اگــر پیــش از ایــن شــا وبــاگ ،ویدیــو ،پادکســت یــا دیگــر مطالــب آنالیــن تهیــه کــرده اید ،یــک کتاب
در نوبت انتشــار دارید!
در ادامه منونه های موفقی در جهان مثال زده می شــود که با کمی جســتجو می توانید ســطح موفقیت آنها را درک
کنید.
منونه بســیار شــناخته شــده ای از این کار مصاحبههای پادکســتی لوییس هاوس با مشــاهیر تراز اول دنیای تجارت به
نــام « »school of greatnessاســت کــه بــه پرفروشتریــن کتــاب بــا هامن نام تبدیل شــد ،و همچنیــن کارآفرین
گــری وایرنچــک کــه مجموعه ویدیوهای پرســش و پاســخ آنالین مشــهورش بــه نــام « »AskGaryVee#را به کتابی
پرفــروش تبدیــل کــرد.
در هــر دو منونــه مطالــب از قبــل وجــود داشــتند – هــاوس مقادیر زیادی فایــل صوتی از مصاحبه با رهـران فکری در
اختیــار داشــت کــه میتوانســت از آنهــا رونوشــت بــردارد و بــه صورت کتــاب عرضه کنــد ،و وایرنچک نیــز ویدیوهایی
در اختیار داشــت که با نام «»Dear Abbyدر آنها به صورت آنالین به صدها ســوال بینندگان پاســخ میداد.
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وایرنچک گامی فراتر نهاد و صدها ســوال مخاطبین و پاســخ آنها را در موتور جســتجوی گوگلی  AskGaryVee#بر
روی وبســایت خود قرار داد.
پــس همیشــه نیــازی نیســت کــه از صفــر رشوع بــه نوشــن کنید شــا مــی توانیــد از محتوایی کــه قبال تولید کــرده اید
اســتفاده منایید و خیلی رسیــع پیش بروید.
نکتــه جالبــی در مــورد چنــد نویســنده مشــهور در جهــان وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه همــه کتــاب این نویســنده
هــا بــه صــورت کامــل روی وب ســایت آنهــا در قالب مقاالت نا پیوســته منترش شــده اســت.

درس دوم – کاربرد متفاوت!

در اینجــا مهــم ایــن اســت که روشهای رسیع و مناســبی برای کاربــری متفاوت از مطالب موجود پیــدا کنید تا بتوانید
آن را به کتاب یا منابع دیگر تبدیل منایید.
اگــر فایــل صوتــی یــا فایــل ویدیویــی داریــد میتوانیــد آنهــا را بــه ســایتی مثــل ســایت  SpeechPadدهیــد تــا بــه
ازای  1دالر بـرای هــر دقیقــه از آن نســخهبرداریکنــد ،منونــه هــای ایرانــی ایــن ســایت نیــز فعــال هســتند و بــا کمی
جســتجو در وب مــی توانیــد آنهــا را بیابیــد .مــن عاشــق ســایت  SpeechPadهســتم چــون میتوانــم پنــج دقیقــه
فایــل صوتــی یــا ویدیویــی در ایــن ســایت بگــذارم و بــدون نیــاز بــه تایــپ یــک فایــل مایکروســافت ورد 400-500
کلمـهای شســته رفتــه تحویــل بگیــرم و بــه راحتــی آن را در بخشــی از کتابــم بگنجانــم .هزینــه کل ایــن کار  5دالر
میشــود.
چنیــن کاری بــرای نســخهبــرداری از فایلهــای صوتــی و ویدیویــی نیــز مفیــد اســت چــون وقتــی مینویســیم
ماننــد زمانــی کــه صحبــت میکنیــم ،قالــب و لحنــی محــاوره ای دارد کــه درک آن ب ـرای خواننــدگان آســان اســت.

درس سوم – ایجاد کانال ها یا رابط هایی برای ارتباط با منابع آنالین

از کتــاب خــود بــه عنــوان کانالــی بـرای افزایــش فهرســت مخاطبان پســت الکرتونیــک خود ،تشــویق افـراد در ثبتنام
در دورههــای آموزشــی و وبینارهــای آنالیــن یــا دسرتســی انحصــاری بــه «منابــع تشــویقی» کــه در وبســایت خــود
قـرار دادهایــد ،اســتفاده کنیــد.
بــدون توجــه بــه اینکه برنامه شــا چیســت ،مهم این اســت که بــدون فکر کردن خواننــدگان را جذب کنیــد ،در حالی
کــه آنهــا از مطالــب شــا لذت میبرند ،شــخصا یا به صــورت آنالین توجه آنها را به ســمت لینکهــا معطوف منایید.
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بــه یــاد داشــته باشــید کــه کتــاب شــا وســیله تبلیــغ شامســت ،اگــر خواننــدگان شــا از آنچــه تــا کنــون مطالعــه کرده
انــد لــذت بــردهانــد ،از اینکــه محصــوالت یــا خدمــات دیگــر خــود را بــه آنهــا معرفــی کنیــد هـراس نداشــته باشــید
چــون بــه احتــال زیــاد از آنها نیــز لــذت خواهند برد.

چرا کتاب تا این حد خوب عمل میکند

بــه یــاد داشــته باشــید کــه کتابهــا چنــان عمــر مفیــد طوالنــی دارنــد (بــه صــورت آنالیــن یــا بــه هــر صــورت دیگــر)
کــه ممکــن اســت ســالها فرصتهــای کاری جدیــدی پیــش بیاورند .شــاید انتشــار کتــاب ابتدا ترســناک به نظر برســد
اما وقتی نویســنده ای کارش منترش شــد (توســط خودش یا دیگران) همیشــه ســطحی از اعتبار ،عیار و خوشــنامی به
همـراه دارد کــه دیگـران را وادار میکنــد بیشــنیند و بــه صــورت آنالیــن یــا غیــر آنالیــن بــه مطالــب او توجــه کنند.
پس بلند شوید و رشوع کنید!

5

www.modireweb.com

